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1. ບົດນາ

 ໂຄງຮ່າງຂອງໂຄງການເປີດກຸ້ວາງ ( PEN project):

“ການເປີດກຸ້ວາງລະບົບການສືກສາຂັ້ນສູງຂອງລາວສູບ
່ ັນດາຍດທະສາດສາກົນ ”

.

ການເປີດກຸ້ວາງໃດຸ້ຮັບການ
ຈັດເເບ່ງພາຍໃນກອບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສອງ: ວ່າດຸ້ວຍການຮ່ວມມືສາຫັບໂຄງ
ສຸ້າງເເນວຄິດສຸ້າງສັນສາຫັບການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງຂອງການສືກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການ
ປະກອບທືນຮອນຈາກສະຫະພາບເອລົບ (University of Alicante 2019).

ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງເເມ່ນໃດຸ້ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາຕາມບລິມະສິດເພື່ອການປັບປງການ
ບລຫານ ແລະ ການດາເນີນງານຂອງການສືກສາຊັ້ນສູງ, ຊື່ງສ່ໃສ່ພີເສດຫົວຂທີເປັນບັນຫາ.
ສາກົນ. ໂດຍສະເພາະຍ່າງຍິງ, ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງເເມ່ນເຮັດໃຫຸ້ໂຄງສຸ້າງທີ່ເຮັດໃຫຸ້ມີຜົນກະ
ທົບທີ່ເປັນລະບົບຕໍ່ການສືກສາຊັ້ນສູງຊື່ງມີມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ
(MOES) ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ທກກິດຈະກາຂອງໂຄງການ.

ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງ(OPEN) ມີຈດປະສົງລວມເເນໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານ
ໃນລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງພາຍໃນສປປ ລາວ ຜ່ານບັນດາສະຖາບັນ, ກິດຈະກາການສຸ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມເເຂງ, ໃນມູມຂອງການປັບປງຄນນະພາບການສິດສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄຸ້ວາ
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ເພື່ອທີຈະສາມາດໃຫຸ້ເກີດໝາກຜົນທີເຮັດໃຫຸ້ເກີດຜົນກະທົບ, ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງຈະມີທິດ
ເຮັດໃຫຸ້ສາມາດບັນລຈດບັນດາປະສົງດັ່ງນິິີ້:

•

ພິຈະລະນາໂຄງສຸ້າງທີ່ເປັນເເບບສາກົນ ແລະ
ສຸ້າງຄວາມສາມາດທາງຊັບພນຍາກອນມະນດຂອງບັນດາສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງທີ່ເປັນ
ຜູຸ້ຮ່ວມວຽກຜ່ານຫັກສູດການອົບຮົມພາຍໃນເເຕລະສະຖາບັນ.

•

ສມກາລັງເພື່ອປະຕິຮູບການສືກສາ ເເລະ ກິລາ ພຸ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍເຄື່ອຄ່າຍສາກົນຜ່ານ
ການຈັດຕັ້ງຍດທະສາດຂອງຂົງເຂດລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງຂອງສປປ ລາວ.

 ເປີດກຸ້ວາງການປືກສາຫລື:

ໂຄງການເປີດກຸ້ວາງການປືກສາຫລື ໃດຸ້ມກ
ີ ານເຊື່ອມຍົງກັນຫຸ້າສະຖາບັນສືກສາຊັ້ນສູງ
ຂອງສປປ ລາວຄື:

o ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ (NUOL)
o ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ (CU)
o ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນາເຂດ (SKU)
o ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ (SU)
o ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສນະພາບ (UHS)
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ພຸ້ອມທັງໃດຸ້ມີການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມີບົດບາດ
ໃນການວ່າງນະໂຍບາຍໃນວຽກງານການສືກ:

o ກະຊວງສືກສາທິການ ເເລະ ກິລາ (MoES)

ພຸ້ອມກັບສອງສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງຂອງເອລົບເຊັ່ນ:

o University of Alicante (UA) ເຮັດໜຸ້າທີ່ເປັນຜູຸ້ປະສານງານໂຄງການ.
o University of Bologna (UNIBO)

 ເປົ້າໝາຍຂອງເອກະສານສະບັບນິີ້:

“Task.2.2.ສາຫັບເປັນປື້ມຄູ່ມຂ
ື ອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນຂອງບັນດາສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງ ”
ມີຈດປະສົງໃນການສຸ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອເປັນທິດໃນ
ການດາເນີນງານຂອງບັນດາຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ(IROs),
ລົງເລີກເຖີງຮູບເເບບເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງເເຫ່ງສປປປ ລາວ.

ເອກະສານນິີ້ມີລັກສະນະເລີກ
ເຊີ່ງຕາມກອບຂອງ Work Package 2 – ການວາງເເຜນ ເເລະ ອອກນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການເປີດ
ກຸ້ວາງ ( OPEN), ທີ່ສມໃສ່ໃນການລົງເລີກຫົວຂໍ້ຈາເປັນ
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ການການປຽນເເປງນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນເເຕ່ລະລະດັບເພື່ອຕອບສະໜອງກິດຈະກາສາກົນໃນລ
ະດັບການສືກສາຊັ້ນສູງ. ປື້ທຄູມືນິີ້ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈາເປັນຕໍ່ການສະເໜີກິດຈະ
ກາຂອງໂຄງການເປີດກຸ້ວາງ:

•

ວິເຄາະສະຖານະສະເພາະ, ການປະຕິບັດ, ເເລະ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຫຸ້ອງການພົວ
ພັນສາກົນຂອງເເຕ່ລະສະຖາບັນທີ່ເປັນຜູຮ
ຸ້ ວ
່ ມມັນຈະຊ່ວຍສຸ້າງພື້ື້້ນຖານໃນການຮັບຮູຸ້ລັກ
ສະນະລົມຂອງຂໍ້ທຸ້າທາຍຂອງສະຖາບັນການສືກສາຊັ້ນສູງຕຸ້ອງໃດຸ້ປະເຊີນໜຸ້າເເຕ່ລະວັນ
.
ບັນດາການເຊື່ອມຍົງດັ່ງກ່າວຈະເປັນຂົວຕໍ່ໃນການລົງເລີກໃນບັນດາກິດຈະກາຂອງບັນດ
າຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ

“Task.1.1.

ເເລະ

ເອກະສານສະບັບນິີ້ຈະໃດຸ້ເຮັດການສາຫວດຂອງ

ການວິເຄາະບັນດາສີ່ງກີດຂຸ້ວາງສາຫັບການຮັບຮອງຄະເເນນໜ່ວຍກິດ,

ການໂອນຍຸ້າຍຂອງນັກສືກສາສາກົນ ແລະ ບັນດາພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ກິດຈະກາ
ການຄົ້ນຄຸ້ວາສາກົນ”.

•

ການົດທິດທາງນະໂຍບາຍເພື່ອນາສະເໜີຕໍ່ການພັດທະນາກອບການພັດທະນາ
ໃນຂົງເຂດການສຸ້າງຄວາມເປັນສາກົນຂອງບັນດາສະຖາບັນສືກສາຊັ້ນສູງຂອງລາວ.ດັ່ງນັ້
ນ, ເອກະສານສະບັບນີ່ຈະເປັນຕໍ່ວ່າງພື້ນຖານສາຫັບການປະຕິບັດພາຍ
ໃນໂຄງການ, ກາຍເປັນໝດໝາຍໃສການສະເເດງອອກຂອງ
“T.2.3ການສຸ້າງເເຜນຍດທະສາດ

ຂອງການຫັນເປັນສາກົນ”ສາຫັບເເຕ່ລະສະຖາບັນສືກສາຊັ້ນສູງ
ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສຸ້າງ
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 ພາກສັງລວມ

“ຄູມ
່ ືສາຫັບຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROs) ເພື່ອເເນະນາບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ” ໃດຸ້ລິ
ເລີມສຸ້າງຂື້ນເພື່ອສະໜອງຮູບເເບບທີຖືກຕຸ້ອງຕາມກອບນິຕິກາພາຍໃຕຸ້ກິດຈະກາທີມີລັກສະນະສາກົນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບົບການສືກສາຊັ້ນສູງຂອງສປປລາວ..ພາກນິີ້ຈະໃດຸ້ນາສະເໜີບັດດາຂອດມີ
ການຮັບຮອງຕາມ ເເຜນການພັດທະນາການສືກສາ ເເລະ ກິລາ ( 2021-2025) ເພື່ອຈະສາມາດ
ກວດກາຄືນຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍໃນທົວລະບົບໂດຍຖືເອົາການສຸ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາຂອບ
ນະໂຍບາຍທີ່ສາກົນໃດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,

ເອກະສານທີ່ເເນ່ໃສການເຫັນພາບລວມຂອງສະພາບຂອງ

ຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນຂອງເເຕ່ລະສະຖາບັນຮ່ວມມື, ວິເຄາະໂຄງສຸ້າງ, ຄວາມສາມາດ, ການຈັດວາງ
ພະນັກງານ ແລະ ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບ ໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ.

ຫັງຈາກນັ້ນ,

ຄູ່ມືຈະຊອກຫາບັນດາຂໍ້ທຸ້າຍທາຍທົວໄປຂອງລະບົບຜ່ານມູມມອງຂອງສາກົນ

ແລະ

ລັກສະນະຂອງຄວາມສາມາດຕໍ່ການຕອບສະໜອງຂອງສາກົນ. ມີການສືບຕໍ່ຈາກການສູມໃສຂໍ້ຈາກັດ
ທີ່ຫຸ້ອງການພົບພັນສາກົນໃດຸ້ປະເຊີນເເຕ່ລະມື້ຂອງບັນດາກິດຈະກາ, ອະທີບາຍຕໍ່ຄວາມໝາຍ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທີສະໜອງອັນຈາກັດ. ຄູ່ມືນິີ້ລວມເອົາບົດສະເໜີດຸ້ານນະໂຍບາຍທີຈະເປັນຕໍ່ສະເເດງ
ບົດບາດຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນ, ຮາກເຫງົ້າ ຂອງ ການຮັບຮູຸ້ຂອງລັກສະນະທິເປາະບ່າງທີ່ມີການສອດ
ປະສານກັນ. ນອກນັ້ນ, ຄູ່ມືຍັງສະໜອງເເນວທາງຂອງນະໂຍບາຍໃນການການົດໂຄງສຸ້າງກິດຈະກາ
ຂອງ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕາມບລິມະສິດດັ່ັ່໋ງນິີ້:

•

ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເຂງຂອງສະຖາບັນ,ໂຄງສຸ້າງເເລະຊັບພະຍາກອນທະນດຂອງຫຸ້ອງ
ການພົວພັນ.
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•

ເສີມຂະຫຍາຍການຄາດຂະເນມິຕິຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂະເເໜງຍ່ອຍຂອງເເຜນກາ
ນສືກສາຊັ້ນສູງ– 2021 – 2025.

•

ເພິີ້ມການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄູ່ມືສະບັບນິີ້ຈະສະໜອງທາງອອກສາຫັບຂໍ້ທຸ້າທາຍຕໍ່ການໃຫຸ້ບລິການຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນ,
ປະສານກັບບັນດາກິດຈະກາຂອງນະໂຍບາຍຍດທະສາດເເຫ່ງຊາດ ແລະ ການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງ
ຂອງສະຖາບັນ.

 ເອກະສານສະບັບນິີ້ໃດຸ້ສະເໜີການປະກອບສ່ວນຂອງສະຖາບັນດັ່ງນິີ້:
•

ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ (NUOL)

•

ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ (CU)

•

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນາເຂດ (SKU)

•

ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ (SU)

•

ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ(UHS)

ພາກສດທຸ້າຍຂອງເອກະສານນິີ້ໃດຸ້ຮບ
ັ ການປັບປງ ແລະ ປະສາດງານໂດຍສະຖາບັນດັ່ງນິີ້:
•

ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ (MoES)

•

University of Alicante (UA)
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2. ກອບນິຕກ
ິ າຂອງການຫັນເປັນສາກົນຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ເຊີ່ງມີຊາຍເເດນຕິດຈອດກັບມຽນມຸ້າ, ກາປູເຈຍ, ຈີນ,
ໄທ ເເລະ ຫວຽດນາມ. ຕັ້ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຸ້ ມີປະຊາກອນປະມານ 6.5 ລຸ້ານຄົນ ເຊິ່ງ
ມີປະຊາກອ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງດາລົງຊີວິດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ

(68%).

ເເຕ່ເຖີງເເນວໃດກໍ່ຕາມ,

ການຫັນເຂົ້າມາຢູ່ໂຕເມືອງມີອັດຕາເພິີ້ມຂື້ນສະເລ່ຍ 4.9% ຕໍ່ປ.ີ ໃນຖານະເປັນປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາ
ທີ່ສດ (LDC), ສປປ ລາວ ໃດຸ້ມີຄວາມກຸ້າວໜຸ້າໃນການພົ້ນອອກຈາກຄວາມທກຍາກໃນໄລຍະສອງ
ທົດສະວັດຜ່ານມາອັດຕາສະເລ່ຍຫຼຸດລົງ 46% ໃນປີ 1992 ເປັນ 23% ໃນປີ 2015. ສປປ ລາວ ໄດຸ້
ບັນລເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທກຍາກ; ເເຕ່ສີ່ງທຸ້າທຸ້າຍໃນປະຈບັນ
ເເມ່ນ ການຮັບປະກັນການພັດທະນາຈະໃຫຸ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ທກຄົນພາຍໃນປະເທດ. (UNDP 2020)

ໂດຍສະເພາະຂະເເໜງການສືກສາ,ທີກຽ່ວພັນ ເເລະ ຍັງເປັນຂໍ້ຄົງຄຸ້າງຈະຕຸ້ອງໃດຸ້ຮັບການເເກຸ້ໄຂໃນ
ລະດັບປະຖົມ ເເລະ ມັນທະຍົມສືກສາ. ເເຕ່ເຖິງເເນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸ້ອນການນາສະເໜີໂລການພິວັດ
ແລະ ຄວາມຮູຸ້ເເນວເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນເລີກເຊີ່ງໃນການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງຂອງການສຶກ
ສາພື້ນຖານ ເເລະ ການສືກສາຊັ້ນສູງ ເຊີ່ງມັນມີຄວາມຈາເປັນທີ່ລັດຕຸ້ອງມີການຮັບປະກັນການສຸ້າງຕັ້ງ
ລະບົບການສຶກສາທີ່ດ່ນດຽງທັງລະບົບສາມັນ ແລະ ຊັ້ນສູງ ເພື່ອໃຫຸ້ສາມັນບັນລເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຍາກຈົນ (MoES 2020).
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ໃນໄລຍະ 2 ສັດຕະວັດຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນການສຶກ
ສາທີ່ສາຄັນຫາຍຂະແໜງການ. ບັນດາການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ປະກອບດຸ້ວຍການພັດທະນາການສຶກສາ
ແລະ ອາຈານ, ການແນະນາອານາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ໂຄງ
ສຸ້າງການຕັດສິນໃຈພາຍໃນ,

ການສຸ້າງແຜນການສາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນການວາງແຜນ,

ການບລິການ ແລະ ການຄຸ້ມທາງດຸ້ານການສຶກສາ, ຫັກສູດ ແລະ ປື້ມແບບຮຽນ, ແລະ ແຜນການທີ່ຮວບ
ຮ່ວມ ສະຖາບັນການສຶກສາຫັງມັດຖະຍົມ (MoPI 2016). ຍຸ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ
ແລະ ເພື່ອໃຫຸ້ສາມາດພັດທະນາທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດອຸ້ອມຂຸ້າງໃນດຸ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
ນັ້ນ, ການສຶກສາຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສາຄັນທີ່ສດໃນກົງຈັກຂັບເຄື່ອນຂອງປະເທດ ເພື່ອໃຫຸ້ບັນລ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.

ຂອບວຽກທາງກົດໝາຍຂອງລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫື HE ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ຖືກການົດຂຶ້ນໂດຍ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ກຊສ). ອົງການດັ່ງກ່າວນິີ້ ເປັນກົມວິຊາການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຊິີ້ນາຂອງກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງມີໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໃນຖານະເປັນອົງການບລິຫານ ແລະ ການົດແນວທາງນະໂຍ
ບາຍໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ.

ກຊສ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການເປັນເລຂາທິການໃຫຸ້ລັດຖະມົນຕີໃນການຊິີ້ນາ, ການຄວບຄມ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອກໍ່ສຸ້າງນັກວິຊາການ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ,
ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະ
ເທດ. ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຢູ່ ສປປ ລາວ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການສຶກສາຊັ້ນ
ມັດຖະຍົມຕອນປາຍ ຫື ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສຸ້າງວດທິການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີ
, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂະນະທີ່ຂອບວຽກການການົດຄນວດທິແຫ່ງ
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ຊາດ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການການົດຄນວດທິຂອງອາຊຽນ
, ໂຄງສຸ້າງປະຈບັນຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນແຕ່ລະລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຈັດຕັ້ງດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
1. ຊັ້ນສູງ ຫື ອະນປະລິນຍາ;
2. ປະລິນຍາຕີ;
3. ປະລິນຍາໂທ;
4. ປະລິນຍາເອກ.

ຄວາມຈິງແລຸ້ວ, ຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ກາລັງລຖຸ້າການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າ
ດຸ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ຈະມາເຖິງນິີ້

ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແກຸ້ໄຂບັນຫານິີ້ໂດຍສະເພາະ

ໂດຍຜ່ານການ

ພັດທະນາຂອບວຽກຄນວດທິແຫ່ງຊາດທີ່ຄົບຖຸ້ວນ ເຊິ່ງປະກອບມີການສຶກສາສາມັນ, ການສຶກສາອາ
ຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ໃນດຸ້ານການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການ, ແຕ່ປີ 1959-1975, ການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້
ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ການບລິການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວັດທະນະທາ. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ມີ
ການປ່ຽນແປງຊື່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບໜຸ້າທີ່ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃນການບລິການ
ເພື່ອປັບປງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫຸ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.

ລາຍລະອຽດການດັດແກຸ້ເຫຼົ່ານິີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງລ່ມນິີ້:
✓ 1975-1988: ກົມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ
✓ 1989: ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
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✓ 1990-1997: ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
✓ 1998-2007: ກົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
✓ 2008 ເຖິງ ປັດຈບັນ : ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າ
ດຸ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ ລາ ສະບັບເລກທີ 62/ນຍ,
ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2008 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງສະບັບເລກທີ 1416/ລາວ. 2008 ລົງວັນທີ 8 ກລະກົດ
2008 ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ.
ອີງຕາມລະບຽບການດັ່ງກ່າວ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະກອບດຸ້ວຍພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ບັນດາພະແນກ
ການ): ບລິຫານ; ມະຫາວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລອດົມສຶກສາ; ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ; ແລະ ກິດຈະການັກສຶກສາ. ໃນປີ 2011, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຸ້ສຸ້າງແຜນການເພື່ອປັບປງ
ໂຄງຮ່າງການບລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດຸ້ອະນມັດໃຫຸ້ລວມເອົາ ກິດຈະກາການກິລາ ເຂົ້າໃນ
ຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ໄດຸ້ປ່ຽນຊື່ ເປັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ່ວນກົມການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຄາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະບັບເລກທີ 913/ກສສ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012 ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ພະແນກຄື: ພະແນກບລິຫານ,
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ, ພະແນກມາດຕະຖານ,
ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ໄດຸ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັ້ງຕາມຄາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 1661/SOK ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2018 ເຊິ່ງໄດຸ້ມີການ
ຈັດລຽງຄືນບັນດາພະແນກຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງຄື: ພະແນກບລິຫານ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ,
ພະແນກການຄຸ້ມຄອງຄົ້ນຄວຸ້າວິທະນາຍາສາດ ແລະ ກວດກາ, ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

> 13

IRO Management Guide for Lao PDR HEIs

ປະຈບັນ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ພາຍໃຕຸ້ຄາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4512/SOK , ລົງວັນທີ 5 ຕລາ 2020 ເຊິ່ງລວມມີ 1 ຫຸ້ອງການ
ແລະ 4 ພະແນກຄືື:
✓ ຫຸ້ອງການ ສະພາການສຶກສາຊັ້ນສູງ,
✓ ພະແນກບລິຫານ,
✓ ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ,
✓ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ໂດຍສະເພາະແລຸ້ວ ໄດຸ້ມີການອອກດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫາຍສະບັ ບ ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງຕັ້ງ
ຂອບວຽກປະຈບັນ ກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ລັດຖະບານໄດຸ້ເລີ່ມມີການປະຕິ
ຮູບລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ພາຍໃຕຸ້ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບຕ່າງໆ ຄື: ການສຸ້າງຕັ້ງຫັກສູດໃນປີ 2001.

ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດຸ້ວຍການສຸ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນປີ 1995, ໄດຸ້
ແກຸ້ໄຂບັນຫາການແບ່ງແຍກຂອງລະບົບກາານສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາ ບັນດາສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງຈານວນ 10 ແຫ່ງ ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃຕຸ້ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ມຊ. ດາລັດດັ່ງກ່າວ ໄດຸ້
ການົດທິດທາງການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລພາກພື້ນ ເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການພັດທະນາການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ. ພາຍຫັງການສຸ້າງຕັ້ງ ມຊ ແລຸ້ວ ໄດຸ້ມີການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລພາກພື້ນຂຶ້ນ 2 ແຫ່ງ
ຢູ່ພາກໃຕຸ້ ແລະ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ໃນປີ 2002 ໄດຸ້
ມີການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈາປາສັກຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງຈາປາສັກຢູ່ໃນພາກໃຕຸ້ ແລະ ໃນປີ 2003 ໄດຸ້ມີ
ການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງຂຶ້ນ ຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ. ເມືອງຫວງພະ
ບາງ ແລະ ຈາປາສັກ ກາລັງກາຍເປັນເມືອງຫັກຂັ້ນແຂວງ ໃນເຄື່ອຂ່າຍແລວທາງອະນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າ
ຂອງ. ໃນປີ 2007 ໄດຸ້ມກ
ີ ານອອກດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ
ວິທະຍາສາດສຂະພາບຂຶ້ນ ໂດຍການແຍກການຢາ ອອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໃນປີ
2009 ໄດຸ້ມີການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດຂຶ້ນ. ນອກນິີ້, ໃນປັດຈບັນ ພາຍໃນປະເທດ
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ຍັງມີສະຖາບັນການສຶກສາເອກະຊົນຫາຍແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລຝຶກອົບຮົມຄູ ແລະ ສະຖາບັ ນພາກລັດ ທີ່
ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍດາລັດວ່າດຸ້ວຍຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍການນາໃຊຸ້ແຫ່ງທຶນ
ຂອງຕົ້ນເອງ, ແຕ່ຍັງອາໃສທຶນຊ່ວຍເຫືອ ຈາກເງິນກູຸ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫືອລຸ້າຈາກອົງການຕ່າງປະເທດ
ເຊັ່ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຕ່າງໆ (DAAD 2019). ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ການົດໃຫຸ້ ການສຶກສາຊັ້ນສູງຢູ່ພາຍໃຕຸ້ ກົມຄຸ້ມຄອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດຸ້ນາໃຊຸ້
ແຫ່ງທຶນເຫຼົ່ານິີ້ໃນການກໍ່ສຸ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຂອງ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ທີ່ປະກອບເປັນຂອງ
ພາກລັດ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນທັງດຸ້ານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ໃນ
ການຮຽນ, ການສອນ, ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ, ການບລິຫານດຸ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ການປົກປັກ
ຮັກສາວັດທະນະທາແຫ່ງຊາດ. ແນວໃດກຕາມ, ຂະແໜງການສຶກສາ ຍັງໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ
ຂາດເຂີນທຶນຮອນໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ສິ່ງອານວນຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ແລະ ຂາດເຂີນບກ
ຄະລາກອນ (Siharath 2007). ນອກຈາກນິີ້, ການລົງທະບຽບເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທີ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ພາໃຫຸ້ຄວາມຕຸ້ອງການ ການບລິການຈາກຂະແໜງການສຶກສາຊັ້ນສູງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິ່ງ
ຍາກທີ່ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໄດຸ້ຕາມຄວາມພໃຈຂອງສາທາລະນະ.

ບັນດາເຈົ້າໜຸ້າທີ່ລະດັບຊາດໄດຸ້ຖືວ່າ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຖືວ່າເປັນຜົນດຸ້ານບວກຂອງສາທາລະ
ນະ ແລະ ຍອມຮັບວ່າ ມີທ່າອ່ຽງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ

ຜ່ານການຍົກລະດັບທັກສະ

ຂອງກາລັງແຮງແຫ່ງຊາດ

ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສຸ້າງ ພາຍໃນບົບເສດຖະກິດ. ບົນ
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ຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄດຸ້ມີບົດບາດນາໜຸ້າໃນ
ການການົດແນວທາງນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
•

ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດຸ້ວຍການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນ
ປີ 1995

•

ຍດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (2011-2015)

•

ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາພາກທີ່ 2, ໂດຍສມໃສ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່
ເລີ່ມແຕ່ປີ 2013

•

ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດຸ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ (2016)

•

ຂອບວຽກການການົດວດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

•

ມາດຕະຖານຫັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

•

ພື້ນຖານມາດຕະຖານສະຖາບັນການສຶກສາ ສາລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ

•

ການຮັບປະກັນມາດຕະຖານຕາມເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (ແຜນການ)

•

ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພ, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ
2015

•

ດາລັັດວ່າດຸ້າຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 177/G , ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2015,

•

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດຸ້າຍ ການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ ສະບັບເລກທີ 3085/ກສສ, ລົງວັນທີ 5 ກ່ລະກົດ 2019

•

ສປປ ລາວ-ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2016-5020)

•

ແຜນການ 5 ປີ ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກິລາ ສະບັບທີ 8

•

ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະບັບທີ 9 (2020-2025) ລົງວັນ
ທີ 2 ພະຈິກ 2020.

2021-2025, ເຊິ່ງໄດຸ້ການົດພື້ນຖານ ເພື່ອແຜນປະຕິບັດງານດຸ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຄົບຖຸ້ວນ ໃນຂະແ
ໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການົດເອົາການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເປັນສູນກາງ. ເອກະສານ
ດັ່ງກ່າວ ໄດຖືກສຸ້າງຂຶ້ນ ພາຍໃຕຸ້ສະພາບການພິເສດ ຍຸ້ອນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການແພ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດ COVID-19 ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຄວາມຈິງແລຸ້ວ, ຍຸ້ອນຖືກລົບກວນຈາກບັນຫາທີ່
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ກ່າວມານັ້ນ, ການກະກຽມໃຫຸ້ແກ່ການຮ່າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9
(2020-2030)-9 ຜພສສ ໄດຸ້ຖືກແກ່ຍາວ, ສົ່ງຜົນກະທົບການຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂະແ
ໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025). ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 9 ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2021. ແນວໃດກຕາມ,ແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2021-2025 ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານບູລິມະສິດການ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງໄດຸ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຫາຍຄັ້ງ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂຸ້ອງຕ່າງໆ
ແລະ ອີງໃສ່ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດຸ້ຈາກແຜນການສະບັບຜ່ານມາປີ 2016-2020 (MoPI 2016).

ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້ຜົນກະທົບດຸ້ານລົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແມ່ນການເຮັດໃຫຸ້
ຂາດແຄນແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງພາກລັດ ເພື່ອຊຸກຍູຸ້ດຸ້ານການເງິນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ເຮັດ
ໃຫຸ້ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄອບຄົວທກຍາກຫຼຸດຜ່ອນລົງ

ເພື່ອແບກຫາບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍດຸ້ານເສດຖະກິດ

ເພື່ອຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ລູກ ແລະ ໄວໜ່ມໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຜນການສຶກສາຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ,
ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໄດຸ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານ 2
ສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນດັ່ງລ່ມນິີ້:

•

“ສະຖານະການປົກກະຕິ” ເຊິ່ງການົດພື້ນຖານ ເພື່ອຮັກສາລະດັບ ຄນນະພາບ ແລະ ການ
ບລິການ ໂດຍບໍ່ມີການປັບປງໃດໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໄດຸ້ການົດຍດທະສາດ (ໝາກ
ຜົນໄລຍະໃກຸ້) ໂດຍການການົດ ‘ພື້ນຖານ ງົບປະມານ’ ເພື່ອບັນລຂໍ້ການົດຂອງຂະແໜງການ
ດັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກຕາມ ແລະ ພິຈາລະນາຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນ
ສປປ ລາວ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ມີຄວາມສຽງ, ອາດເປັນໄປໄດຸ້ຍາກທີ່
ຈະສາມາດບັນລສະຖານະການນິີ້.
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•

“ສະຖານະການ ເສີມຂະຫຍາຍຄນນະພາບ” ເຊິ່ງຈະສາມາດບັນລໄດຸ້ ກຕໍ່ເມືອການຈັດສັນ
ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການສຶກສາ ທີ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນຫາຍ. ຍດທະສາດ ໄດຸ້ຖືກການົດຂຶ້ນ (ໝາກຜົນໃນລະດັບສູງ) ພາຍໃຕຸ້ການຄາດຄະເນ
ວ່າ ມີແຫ່ງທຶນຂອງຂະແໜງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ແນວໃດກຕາມ, ຜົນກະທົບດຸ້ານເສດຖະກິດ
ຍຸ້ອນພະຍາດ COVID-19

ພາໃຫຸ້ການສະນັບສະໜູນດຸ້ານທຶນຮອນ ໃນການ “ເສີມ

ຂະຫຍາຍຄນນະພາບ” ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ຍາກໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຊຸມປີ 2021-2025.

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ສະຖານະການ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮັບນັ້ນ ໄດຸ້ຖືກສະແດງໃນຕ່ອງໂສຸ້ຜົນໄດຸ້
ຮັບຈາກ ESSDP 2021-2025:

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2021-2025)

1 ເປົ້າໝາຍທີ 1

ຂະແໜງການສຶກສາ ໄດຸ້ຖືກການົດໃຫຸ້ມີ ໂຄງຮ່າງທີ່ເໝາະສົມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ່ງທຶນ ເພື່ອສຸ້າງກາລະ
ໂອກາດໃຫຸ້ປະຊາກອນລາວທກຄົນ ມີຄວາມເທຼົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄນນະພາບ ແລະ
ຊ່ວຍຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ
ຊຸກຍູຸ້ຄວາມຄືບໜຸ້າການປະຕິບັດ SDG-4

8 ບັນດາໝາກຜົນໄດຸ້ຮບ
ັ ລະດັບສູງ
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ຜລສ 3: ບັນດາໂຮງຮຽນມີແຫ່ງ
ຜລສ 1: ເພີ່ມຈານວນຜູຸ້ທີ່ຈົບການສຶກສາໃນ
ລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ມີການປັບປງ ຜົນການຮຽນ
ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຜູຸ້ທີ່ດຸ້ອຍໂອກາດ

ຜລສ 2: ເພີ່ມຈານວນຄູທີ່ມີຄວາມຮູຸ້

ທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນດ

ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ

ທີ່ຈະເຮັດຫຸ້ອນໜຸ້າທີ່ ຄຽງຄູ່ກັບ

ຜູຸ້ອານວຍການ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມມາດຕະການ ການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ
ຖານສອນ ໂດຍມີການປະເມີນຜົນ

ແລະ ຄວາມເທຼົ່າທຽມດຸ້ານເພດໄວ

ປົກກະຕິ

ຜລສ 5: ຄນນະພາບ ແລະ ຈານວນ
ຜລສ 4: ເພີ່ມຈານວນອັດຕາໄວໜ່ມ ແລະ

ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບການ

ຊາວ ໜ່ມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ສຶກສາພື້ນຖານ ເພື່ອເຂົ້າຮັບການຈຸ້າງ

ກັນ.

ງານ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕຸ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັ້ງທີ 9.

ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອປັບປງໝາກຜົນການ
ຮຽນ

ຜລສ 6: ຂະແໜງການສຶກສາ ມີ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ຄຸ້ມຄອງ,
ແລະ ມີແຫ່ງທຶນ, ມີການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນທກລະດັບ
ເພື່ອປັບປງການປະຕິບັດງານຂອງ
ຂະແໜງການໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

HLO 7:
ຄວາມແຕກຕ່າງໄດຸ້ມີການຫຼຸດລົງໂດຍຜ່ານແຜນການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກແຜນງົບປະມານຂອງ
ຂະແໜງແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ESSDP)

HLO 8: ພົນລະເມືອງລາວມີສຂະພາບແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ
ແລະ ຈິດໃຈ; ບກຄະລາກອນກິລາ, ນັກກິລາສະໝັກຫິີ້ນ ແລະ
ມືອາຊີບປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະຖານຄນນະພາບຂອງກິ
ລາ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຖານະບົດບາດໃນເວທີສາກົນ.
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IO 1.3:
IO 1.1

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນເພິີ້ມຂື້ນ ແລະ

ປັບປງ ແລະ

IO 1.2 ການວັດຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ອັດຕາຄວາມກຸ້າວໜຸ້າເພິີ້ມຂື້ນໃນທ

ພັດທະນາຫັກສູດການຮຽນລວມຊຶ່ງໄດຸ້

ທີ່ປັບປງຢູ່ G3, G5, M4 ແລະ M7

ກລະດັບເຮັດໃຫຸ້ອັດຕາການຮຽນຈົບ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທກລະດັບ.

ເພິີ້ມ
ຂື້ນ.

IO 1.4: ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການສອນຫຸ້ອງ
ວິຊາຊີບຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

IO 1.5: ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການ
ປະຕິບັດການສຶກສາລະຫວ່າງເຂດທີ່ດຸ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະບໍ່ດຸ້ອຍໂອກາດໂດຍຜ່ານ

IO 2.1: Strengthened capacity
of teachers through support
from clusters and PAs.

ການສຸ້າງຕັ້ງກ່ມໂຮງຮຽນ
IO 2.2: ຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມຄູກ່ອນ

IO 2.4: TTC ແມ່ນສູນພັດທະນາ

ປະຈາການ ແລະ ປະຈາການແມ່ນສອດຄ່ອງ

IO 2.3: ປັບປງລະບົບການປະເມີນຜົນ

ວິຊາຊີບ ສາລັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ

ກັບຫັກສູດ ແລະ ການສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນ ໃ

ການຮຽນຂອງຄູ, ຕິດພັນກັບມາດຕະຖານ

ການບລິການ, ການບລິການ, ແລະ

ໝ່

ການສິດສອນ, ເພື່ອການົດບລິມະສິດ

PA.

ມາດຕະຖານ.

ຄວາມຕຸ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ.

IO 2.5: ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງຜູຸ້ ອາ ນວຍ
ການສາລັບການປັບປງການຮຽນ - ການສອນ

IO 3.1: FQS ສາລັບການສຶກສາຂອງ

IO 3.2: ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຕົນ

ໂຮງຮຽນເປັນພື້ນຖານສາລັບການປະເມີນ

ເອງແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາ

ຕົນເອງຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການວາງແຜນ

ໂຮງຮຽນທີ່ແຈຸ້ງໃຫຸ້ແກ່ການວາງ

ພັດທະນາ.

ແຜນຂັ້ນເມືອງແລະ
ການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍ

IO 3.3 ການຊ່ວຍເຫືອລຸ້າຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕຸ້ອງການໃນລະດັບ
ໂຮງຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງ

IO 3.4 ການຈັດສັນອາຈານສອນແມ່ນ

IO 3.5 ການສະໜອງ ປື້ມແບບຮຽນ

ຕອບສະໜອງ ຕໍ່ຄວາມຕຸ້ອງການໃນ

ແມ່ນຕອບສະໜອງ ໄດຸ້ຫາຍກວ່າ

ລະດັບໂຮງຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ

ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງລະດັບ

ຕ່າງ

ໂຮງຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ຕ່າງ

IO 3.6 ທກໆໂຮງຮຽນໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນ ເພື່ອບັນລສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນ

IO 4.1: ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ວາງເປົ້າໝ

IO 4.2: Sample monitoring of

ພື້ນຖານ

າຍ ສາລັບໂຄງການການຮູຸ້ໜັງສືສາລັບ

NFE literacy programmes to
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IO 4.3: ການບລິການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ (FEC
ແລະ CLC) ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງ ແລະ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜູຸ້ໃຫຍ່
ແລະໄວໜ່ມ
ອັດຕາການຮູຸ້ໜັງສື

ເດັກອາຍ 15 ຫາ 40 ປີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ

assess the impact on

ຄວາມແຕກຕ່າງ

functional youth literacy.

IO 5.1: ຍົກສູງຄນນະພາບການສຶກສາຊັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
ແລະ ສູງກວ່າການສຶກສາ

IO 5.2: ຈານວນ ແລະ ຄນນະພາບ
ຂອງນັກສາມະນາກອນຄູ
ວິທະຍາສາດ ທາມະຊາດທີ່ຮຽນຈົບ
ໄດຸ້ນາໄປສູ່ການປັບປງ ທາມະຊາດ
ການສິດສອນວິທະຍາສາດໃນ
ລະດັບມັດທະຍົມ.

IO 5.3: ການເພີ່ມ ຈານວນ ແລະ ຄນນະພາບ
ຂອງນັກຮຽນຈົບໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ
ກັບກະສິ ກາ ແລະ ອດສາຫະກາ ໂດຍຜ່ານ
TVET

IO 5.6: ຍົກສູງຄນນະພາບຂອງຄູອາຈານ
TVET.

IO 5.4: ການປັບປງຄວາມກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງ
ໂຄງການ TVET ກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ
ຕຸ້ອງການຂອງ NSEDP ຄັ້ງທີ 9

IO 5.7: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື TVET ກັບ
ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ
ສາກົນ

IO 5.9: ກອບຄນສົມບັດແຫ່ງຊາດເຊື່ອມໂຍງ

IO 5.10: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການ

ກັບຄນນະວດທິທີ່ບໍ່ເປັນທາງການແລະ TVET

ສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາໄລໃນ

ແລະສອດຄ່ອງກັນ

ຂົງເຂດບລິມະສິດ NSEDP ຄັ້ງທີ 9,

IO 5.5:
ພັດທະນາຄນນະພາບຂອງໂຄງການ
TVET.

IO 5.8: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້
ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງ TVET

IO 5.11: ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ
ແລະ
ໝ່ວຍງານຮັບປະກັນຄນນະພາບດາ
ເນີນການປະເມີນຕົນເອງຮູບແບບປ
ະຈາປີ.
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IO 6.2:

IO 5.12:
ນິຕິກາສາລັບສູດການສະໜັບສະໜູນຂັ້ນພື້ນຖາ
ນສາລັບວິທະຍາໄລຂັ້ນແຂວງ.

IO 6.1: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະກິລາຂັ້ນສູນ ກາງ, ແຂວງແລະ
ເມືອງລວມທັງການສຸ້າງສະຖາບັນ SBM
ແລະ ບົດບາດຂອງ VEDCs

ຍດທະສາດ
ການພັດທະນາບກຄະລາກອນ ໄດຸ້
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງ
ພະນັກງານ DESB ແລະ PESS
ຈັດສັນຕາມຄວາມຕຸ້ອງການ ແລະ
ການສະໜອງ
ການສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະ
ສົມ

IO 6.4: ແຜນງານຕິດຕາມ ແລະ
IO 6.3: ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ສູນ TAC

ປະເມີນຜົນ ເພື່ອ

ແລະ PBC, ໂດຍການນາໃຊຸ້ຫັກຖານຈາກ

ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2021-25

ASCEPs ແລະ ຮ່ວມກັບ LESMIS;

ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮູບແບບປະ
ຈາປີ.

IO 7.1:
ແຜນການການເງິນຂອງ
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະກອບມີນະໂຍບາຍການໃຊຸ້ຈ່າຍຢ່າງຈະແຈຸ້ງ
ເຊິ່ງສະທຸ້ອນໃຫຸ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ຈາເປັນໃນ
ການແກຸ້ໄຂ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ປັບປງຜົນການຮຽນ.

IO 7.2:
ກ່ມການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການສຶກສາ
ໄດຸ້ທົບທວນ ແລະ
ສະໜັບສະໜນແຜນການເງິນໄລຍະກາງ
ແລະ
ໄດຸ້ປັບປງສາລັບແຜນພັດທະນາການສຶກສ
າ ແລະ ກິລາ

IO 6.5:
ການກະກຽມສກເສີນຂອງລະບົບກາ
ນສຶກສາຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກ
ານກຸ້າວໄປສູ່ຄວາມຢືນຢົງ

IO 7.3:
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພັດທະນາໃຫຸ້ການ
ສະໜັບສະໜູນ
ດຸ້ານການເງິນໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມເປົ້າໝາຍ
ບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ
ເພື່ອສະເໜີການປະດິດເພື່ອຄວາມຢື
ນຢົງ
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IO 8.1. ເພີ່ມຈານວນແລະຄນນະພາບ
ຂອງສະໂມສອນກິລາ, ມວນຊົນແລະ
IO 7.4:

ສັງຄົມໃນບຸ້ານ, ເມືອງແລະແຂວງ /

ຊັບພະຍາກອນໄດຸ້ລະດົມຜ່ານການຮ່ວມມື

ນະຄອນຫວງ

ສາກົນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງ

ລະດັບ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດແລະເອກະ

ການກສົນສ່ວນຕົວ

ຊົນ, ບລິສັດ, ໂຮງງານ. ແລະພັດທະນາ

ອົງກອນຕ່າງໆ

ກິລາຄົນພິການໃຫຸ້ເປັນ
ເພີ່ມປະລິມານ, ຄນນະພາບເຂົ້າໃນລະດັບ
ສາກົນ
ຮັກສາແລະ ນາ ໃຊຸ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກິລາ
ໃຫຸ້ສູງສດ

IO 8.2. ການຮຽນ - ການສອນທາງ
ດຸ້ານຮ່າງກາຍແລະສິລະປະໄດຸ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ
ກວຸ້າງຂວາງ, ຈາ ນວນຄູ / ບກ
ຄະລາກອນວິຊາການຂອງການສຶກ
ສາທາງດຸ້ານຮ່າງກາຍ, ຈາ ນວນ
ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ
ກິລາ
ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນແມ່ນຮັບການເພີ່ມຂື້ນ

IO 8.4. ຜູຸ້ບລິຫານ, ຄູຝຶກ, ກາມະການ ແລະ
IO 8.3. ນັກກິລາທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ນັກກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ

ນັກວິທະຍາສາດກິລາ ລຸ້ວນແຕ່

ນັກກິລາມືອາຊີບແມ່ນມີອປະກອນຍ່ອຍ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ

ມີຄວາມສາມາດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ; ຮັກສາ

ມາດຕະຖານສາກົນ.

ແລະ ນາໃຊຸ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກິລາໃຫຸ້ສູງສດ.

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ໄດຸ້ຖືກການົດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ:

”ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີໂຄງສຸ້າງ,
ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອສຸ້າງໂອກາດໃຫຸ້ພົນລະເມືອງລາວທກຄົນມີການເຂົ້າເຖິງການ
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ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ມີຄນນະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ
ເພື່ອໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນັກ
ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025 ແລະ
ສະໜັບສະໜູນຄວາມກຸ້າວໜຸ້າຕໍ່ການບັນລ ແຜນການພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຢືນຍົງ ເລກທີ 4
(MoES 2020)”.

ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນມີເນື້ອໃນເໝາະສົມ ແລະ ຖືກປັບຕາມແຜນການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍຕ່າງໆ
ລວມທັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ການ
ຝຶກອົບຮົມດຸ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຊີບລວມທັງການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ອີງຕາມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025,
ການສຶກສາຊັ້ນສູງໄດຸ້ວາງແຜນເພື່ອບັນລຈດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້ (MoES 2020):

1) ຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະໜັບສູນບັນດາບລິມະສິດຂອງແຜ
ນເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9.

2) ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາໂປແກຼມທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ,
ລວມທັງໂປແກຼມການສຶກສາປັນຍາບັນດິດ ສາລັບນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ
STEM ເພື່ອໃຫຸ້ຈານວນນັກຮຽນພາຍໃນສາຂານິີ້ເພິີ້ມຂື້ນ;
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3) ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ສູນດີເລີດລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

4) ດາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມເພື່ອການົດຄວາມສາມາດໃນການຈຸ້າງງານຂ
ອງຜູຸ້ຮຽນຈົບ;

5) ເພື່ອຍົກສູງຄນນະພາບຂອງອາຈານ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຈານສອນໃນບັນດາໂຄງການວິທະຍາສາດທາມະຊາດ;

6) ເພື່ອພັດທະນາສູດການຈັດສັນງົບປະມານການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ; ແລະ
ສຸ້າງກອບເພື່ອໃຫຸ້ບລິມະສິດໃຫຸ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ໃນຕ່າງປະເທດ
ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

7) ເພື່ອສະໜອງການຄົ້ນຄວຸ້າທາງດຸ້ານວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ
ນະວັດຕະກາໃຫຸ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

ຈດປະສົງດຸ້ານນະໂຍບາຍລ່ມນິີ້ແມ່ນຈະເປັນເປົ້າໝາຍພື້ນຖານ ແລະ
ຕົວຊິີ້ວັດທີ່ການົດໄວຸ້ສາລັບຂະແໜງການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ (MoES 2020):

1) ຈານວນນັກຮຽນຈົບປະລິຍາຕີ ສາຂາ STEM (ປ.ຕີ ຫືສູງກວ່າ)
ຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ບັນລ 20,000ຄົນພາຍໃນປີ 2025;
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2) ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍສາລັບຈານວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ (ລະດັບປ.ຕີ
ຫືສູງກວ່າ) ຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອບັນລໄດຸ້ຢ່າງໜຸ້ອຍ 0.90 ໃນປີ 2025;

3) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການສຸ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີ;

4) ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນໂຄງການ STEM ໄດຸ້ເພິີ້ມຂື້ນ 50ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການສອນ
ແລະ ຄນນະພາບການຮຽນໃນຂະແໜງນິີ້ພາຍຫັງໄດຸ້ຮັບການປັບປງ;

5) 4ສູນດີເລີດໄດຸ້ຮັບການຕີລາຄາ;

6) ທີມງານຕິດຕາມການຈຸ້າງງານໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຕຸ້ັງຂື້ນໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ;

7) ການປະເມີນຄນະພາບພາຍໃນໄດຸ້ດາເນີນປີ ໜຶ່ງເທື່ອໜຶ່ງລວມໄປເຖິງ
5ປີສາລັບມະຫາວິທະຍາໄລທັງ 4ແຫ່ງ;

8) ການທົດລອງຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນແມ່ນໄດຸ້
ດາເນີນການຢູ່ ມ.ຊ;

9) ຫົວຂໍ້ວິຊາການຂອງຄູສອນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແມ່ນໄດຸ້ຖືກມອບໂດຍອີງໃສ່ຄນນ
ະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ລະບໄວຸ້ໃນດາລັດວ່າດຸ້ວຍຕາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູ ເລກທີ 03.

> 26

IRO Management Guide for Lao PDR HEIs

ເພື່ອບັນລເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025
ຈະພັດທະນາຕາມແຜນ ຍດທະສາດດັ່ງລ່ມນິີ້ (MoES 2020):

•

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ແມ່ນຈະໄດຸ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອສຸ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລ
ຢີໃໝ່, ລວມໄປເຖິງສູນປັນຍາປະດິດ. ການສຶກສານິີ້ແມ່ນຈະອະທິບາຍເຖິງພະນັກງານ ແລະ
ຄວາມຕຸ້ອງການງົບປະມານທີ່ເກີດຂື້ນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດເພື່ອຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ 5ປີ
ຂອງແຜນການ.

•

ຂໍ້ຕົກລົງຈະຖືກບັນລໃນ ToRs ເພື່ອການປະເມີນເອກະລາດຂອງທັງ 4ສູນດີເລີດ. ບັນດາ
ToRs ເລຼົ່ານິີ້ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການການົດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫຸ້ແກ່
4ສູນດີເລີດ,
ໂດຍສະເພາະເພື່ອປັບປງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບບູລິມະສິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊ
າດ ຄັ້ງທີ 9.

•

ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ຫຸ້ອງການການສຶກສາຂອງພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາຈະ
ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອເປັນຕົວຊິີ້ວັດໃນການຈັດສັນທຶນການສຶກສາເພື່ອເປັນ
ການສະໜັບສະໜູນ ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂຄງການບູລິມະສິດ ແລະ ນັກຮຽນທີ່
ດຸ້ອຍໂອກາດ. ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ໄດຸ້ ຮັບການອະນມັດຈະຖືກປຶກສາຫາລືທີ່ ESWG ເພື່ອ
ໃຫຸ້ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພື່ອຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງກັບແຜນງານ
ການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫຸ້ບລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.
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•

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະນາພາການພັດທະນາ ແລະ
ການນາໃຊຸ້ເວັບໄຊການສຶກສາຊັ້ນສູງສົ່ງ
ເສີມການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ
ນັກສຶກສາທີ່ຈບ
ົ ປະຕິນຍາຕີ.

•

ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີໃຫຸ້ບູລິມະສິດພື້ນຖານໂຄງລ່າງວິທະຍາສາດທາມະຊາດ ແລະ
ສື່ການສອນທີ່ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ່ໂຮງຮຽນ TTCs ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລສາລັບການນາໃຊຸ້ງົບປະມານບລິມະສິດໄດຸ້ຖືກອະນມັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່.

•

ຂໍ້ຕົກລົງກັບຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນການປັບປງຄະນະວິສະວະກາສາດ.
ໃຫຸ້ບູລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນໃນໂຄງການວິທະຍາສາດທາມະຊາດ.
ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີຈະການົດບູລິມະສິດນິີ້.

•

ນະໂຍບາຍສາລັບທຶນການສຶກສາຈະໄດຸ້ຮັບການປັບປງເພື່ອໃຫຸ້ບລິມະສິດແກ່ນັກສຶກສາວິທະຍ
າສາດທາ ມະຊາດ.

•

ທີມງານວິຊາການຮ່ວມ (MoES, ກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມແຮງງານ, ກະຊວງກະສິ ກາ
ແລະ ປ່າໄມຸ້, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ) ພາຍໃຕຸ້ກ່ມປະສານງານຫັງຈົບ
ມັດທະຍົມຈະອອກ ຄາແນະນາ ສາລັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນ TVET ກ່ຽວກັບວິທີ
ແລະ ເວລາໃດທີ່ຈະ ດາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບລົດໄຖນາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ນາໃຊຸ້ຜົນໄດຸ້
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ຮັບທີ່ເປັນພື້ນຖານ ສາລັບການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບການປັບປງຫັກສູດ. ທີມງານ
ຂະແໜງ ການສຶກສາຈະຮັບຮອງ ຄາແນະນານິີ້.

•

ການຮັບປະກັນຄນນະພາບຂອງມ.ຊ
ມີໜຸ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆໃນການພັດທະນາ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະເມີນຕົນເອງຮູບແບບປະຈາປີ.

•

ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີຈະຊິີ້ນາທກມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອດາເນີນການປະເມີນຜົນເຫຼົ່ານິີ້
ດຸ້ວຍບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງໃຫຸ້ລັດຖະມົນຕີ ແລະ
ກອງປະຊຸມຜູຸ້ບລິຫານການສຶກສາອາວໂສປະຈາປີ.

•

ກອບການປະເມີນການສິດສອນ
ສາລັບອາຈານສອນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຄນວດທິ ແລະ
ປະສົບການແມ່ນໄດຸ້ ຖືກພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

•

ຄາແນະນາຂອງລັດຖະມົນຕີແມ່ນຈະຊິີ້ນາທກສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເພື່ອດາເນີນການປະ
ເມີນຜົນການສິດສອນດັ່ງກ່າວເປັນປະຈາ.

•

ບັນດາຄາຊິີ້ນາ ແລະ
ລະບຽບການແມ່ນຈະໄດຸ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຫົວບົດວິຊາການໃນສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
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•

ການອະນມັດຂອງລັດຖະມົນຕີຈະໄດຸ້ນາໄ ພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງກາ ການພັດທະນາ ແລະ
ການສຸ້າງແບບຈາລອງຂອງສູດການສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິບັດ ສາລັບມະຫາວິທະຍາໄລຂັ້ນ
ແຂວງ (ອັດຕາຕາ່່, ຕໍ່ນັກຮຽນ, ຕໍ່ວິທະຍາສາດ ທາມະຊາດ, ອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງ).
ບົດສະເໜີໂຄງການ ດັ່ງກ່າວຈະລະບບົດແນະນາ ແລະ
ຄາເຫັນເພື່ອການພິຈາລະນາຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສຸ້າງຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປີ 2021 – 2025 ແລະ
ພາຍໃຕຸ້ “ສະຖານະພາບຂອງຄວາມສະຖຽນລະພາບ“,
ແຜນຍດທະສາດແນໃສ່ເພື່ອບັນລຜົນໄດຸ້ຮບ
ັ ໃນລະດັບທີ່ໜາຸ້ ເພິ່ງພໃຈ (MoES 2020):

•

ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາໄລໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9, ລວມທັງວິທະຍາສາດທາມະຊາດ,
ວິສະວະກາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.

•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ
ໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄນນະພາບດາເນີນການປະເມີນຕົນເອງປະຈາປີ,
ໂດຍມີການນາໃຊຸ້ການປະເມີນຜົນຈາກພາຍນອກທກໆ 5ປີ.
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•

ເຜີ ຍ ແຜ່ ນ ິ ຕ ິ ກ າສ າຫັ ບ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ທຶ ນ ທີ່ ອ ີ ງ ໃສ່ ກ ານປະຕິ ບ ັ ດ ງານສ າລັ ບ
ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງແຂວງຕ່າງໆ (ອີງຕາມຄວາມແຕກໂຕນຕາມອັດຕາຕົ້ນທຶນ, ຕໍ່ນັກຮຽນ,
ຕໍ່ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ).

ຖຸ້າສາມາດບັນລໄດຸ້ໝາກຜົນໄລຍະກາງເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ພາຍໃນຮູບແບບ “ສະຖານະການເສີມຂະຫຍາຍ
ຄນນະພາບ”, ຜົນໄດຸ້ຮັບລະດັບສູງຕໍ່ໄປນິີ້ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດ (MoES 2020):

1) ຄ ນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ການເຮັດວຽກ, ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ
ຕຸ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັ້ງທີ 9, ທີ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ປະເທດສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາ.
ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໜຸ້າກັ ບສິ່ງ ທຸ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວ ງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍດທະສາດສາກົນທີ່ຈະມາພຸ້ອມກັບແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້. ກຊສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລັດຕ່າງໆ ຕຸ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອສຸ້າງແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະ
ກ າທີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນິີ້. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຄວນຕຸ້ອງກ ານົດທິດຊິີ້ນາທີ່ຈະແຈຸ້ ງ ແລະ ບ່ອນອຸ້າງອີງ
ໃຫຸ້ແ ກ່ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ກົມພົວ ພັນພາຍນອກ, ກົມກິດຈະກ ານັກສຶກສາ ແລະ ກົມແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ). ບໍ່ຄວນປະປ່ອຍໃຫຸ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂຸ້ອງດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລາພັງ ກິດຈະກາການຮ່ວມມືກັບສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກ
ສາ, ການຮ່ວມມືດຸ້ານການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການສຸ້າງເຄືອຂ່າຍທາງດຸ້ານວິຊາການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຍດ
ທະສາດທີ່ລະບໄວຸ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ຍຸ້ອນການຂາດແຄນແຫ່ງທຶນພາຍໃນສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສປປ ລາວ ໄດຸ້ອາໄສການ
ຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສ່ ວນໃຫຍ່ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫວງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແບບຍືນຍົງໃຫຸ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍທີ່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ.
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3. ສະຖານະປະຈບັນຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROS) ໃນ ສປປ
ລາວ
ໃນຫົວຂໍ້ນິີ້ໄດຸ້ເນັ້ນໃສ່ສະຖານະປັດຈບັນຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROs) ຂອງບັນດາສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ, ສະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ
ເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການການົດຍດທະສາດ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ບັນດາ
ຈ ດສ ມການປະຕິບັດ. ຊ່ວຍໃນການກ ານົດຈ ດແຂງ ແລະ ຈ ດອ່ອນຂອງໜຸ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດໂດຍ
IROs ຢູ່ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ.

3.1.
•

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (NUOL)

ສະພາບດຸ້ານສະຖາບັນຂອງຫຸ້ອງການ IRO (NUOL 2020)

ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຖືກສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996
ພາຍໃຕຸ້ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 50/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 1995 ວ່າດຸ້ວຍ
ການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບລິການ
ແລະ ພິທີການ; 2) ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ; 3) ພະແນກລະດົມທຶນສາກົນ.

•

ໜຸ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ລວມ
ມີ:
➢ ຫຸ້ອງການ IRO ປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ເປັນປຸ້ອມດຸ້ານໜຸ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລາວ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
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ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອ ນໄຫວພົວ ພັນກັບ
ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທກລະດັບ
➢ ພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜຸ້າທີ່ຫັກ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືທັງລະດັບຊາດ ແລະ
ສາກົ ນ . ຫຸ້ ອ ງການ IRO ຮັ ບ ປະກັ ນ ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ ວ ມມື ທ ີ່ ມ ີ ຄ ນ
ນະພາບກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ແລະ ບັນດາເຄື່ອຄ່າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ. ພຸ້ອມ
ທັງ ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງ ມຊ ໃນກິດຈະກາພົວພັນສາກົນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ ທີ່ອີງໃສ່ຫັກການຕ່າງ
ຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ແ ຊກແຊງເຂົ້າກິດຈະການພາຍໃນເຊິ່ງ ກັນ ແລະ
ກັນ.

•

ດຸ້ານພະນັກງານ
ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງ ມຊ ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງມີການຈັດແບງດັ່ງລ່ມນິີ້:

o ຫົວໜຸ້າ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ປະສານງານທ ກໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ IRO, ມີການລາຍ
ງານຕໍ່ປະທານຄະນະບລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນາ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ.
o ຮອງຫົວໜຸ້າ 2 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າພະແນກໃນການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ ແລະ ຊິີ້ນາ
ການປະຕິບັດງານປະຈາວັນຂອງແຕ່ລະພະແນກ.
o ຫົວໜຸ້າພະແນກບລິຫານ ແລະ ພິທີການ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່
ໃນການບ ລິ ຫ ານຈັ ດ ການບັ ນ ດາເອກະສານຂາເຂົ້ າ ແລະ ການດ າເນີ ນ ການ
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ເອກະສານພາຍໃນຕ່ າ ງໆ, ບັ ດ ປະຈ າຕົ ວ ແລະ ວີ ຊ າ, ການຂຶ້ ນ ແຜນອ ປະກອນ/
ງົບປະມານທີ່ຈາເປັນ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ/ພົບປະ ແລະ ວຽກພິທີການຕ່າງໆ.
o ຫົວ ໜຸ້າພະແນກການຮ່ວ ມມືສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່າ ນ: ມີໜ ຸ້າທີ່ໃນ
ການປະສານງານ ກັ ບ ບັ ນ ດາຄູ ່ ຮ ່ ວ ມມື , ຮ່ າ ງຈົ ດ ໝາຍເຊີ ນ ແລະ ວາງແຜນການ
ຢຸ້ຽມຢາມຂອງແຂກ, ຮ່າງ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ແລະ ບົດບັນທຶກຂໍ້
ຕົກລົງ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ການບລິຫານໂຄງການສາກົນ.
o ຫົວໜຸ້າພະແນກລະດົມທຶນສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ໃນການ
ປະກາດ/ຈັດສົ່ງບັນດາຂໍ້ມູນແຜນການ ໃຫຸ້ ພະນັກງານ/ນັກສຶກສາຂອງ ມຊ, ດາເນີນ
ການຄັດເລື ອ ກຜູຸ້ ເຂົ້າຮ່ວ ມ ເພື່ອສະໝັກ/ເຂົ້ າຮ່ວ ມບັນ ດາໂຄງການ, ປະສານງານ
ໂຄງການແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້
ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການ.

•

ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາ

ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃນແຜນຍ ດທະສາດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການົດແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ລິ
ເລີມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມ
ລາຍລະອຽດຂຸ້າງລ່ມນິີ້:

ໂດຍອີງຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ມຊ ຖືກກ ານົດໃຫຸ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂອງຊາດ ທີ່ ມ ີ ຂ ີ ດ ຄວາມສາມາດສູ ງ ໃນການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນມະນ ດ ເພື່ ອ ກ ານົ ດ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນລມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຍຸ້ອນແນວ
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ນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດຸ້ການົດ ໂຄງຮ່າງ, ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍດທະສາດຂອງ
ຕົນດັ່ງນິີ້:

ໃນແຜນການທີ 7 ຂອງແຜນພັດທະນາຍດທະສາດຂອງ ມຊ ໄດຸ້ການົດທິດຊິີ້ນາສະເພາະ ເພື່ອ
ພັດທະນາ ການຮ່ວມມືລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ດັ່ງລ່ມນິີ້:

ການເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂຸ້ ອ ງພາຍໃນປະເທດ ກັ ບ ບັ ນ ດາສະຖາບັ ນ ແລະ ອົ ງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນບູລິມະສິດ ໃນການສຸ້າງເຄື່ອຄ່າຍການປະສານງານ ແລະ ຈັດຫາສິ່ງອາ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຄວາມຮູຸ້, ການປະສານງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ມຊ ຈຶ່ງ
ສາມາດສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການພະສານງານກັບພາກສ່ວນຂອງພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ, ຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝ່າ ຍຕ່າງມີ ຜົ ນປະໂຫຍດ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງເຂົ້ າ
ກິ ດ ຈະການພາຍໃນ. ສະນັ້ ນ , ມຊ ຈຶ່ ງ ຍຶ ດ ໝັ້ ນ ຈະສ ມຄວາມພະຍາຍາມສ ດຂີ ດ ໃນການນ າພາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານິີ້ ໂດຍມີການເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທົ່ວ
ໂລກ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ຫຸ້ອງການ IRO ຈຶ່ງມີຄວາມຖືກຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍດທະສາດຂອງ ມຊ ດັ່ງນິີ້:
➢ ປະເມີນຜົນບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ຕໍ່ກັບການເຮັດໜຸ້າທີ່ພາຍໃນ, ໜຸ້າທີ່ ແລະ ຂອບການ
ຮ່ວມມືຂອງ ມຊ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ;
➢ ປັບປງ ແລະ ປະຕິຮູບ ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫັກການ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ມຊ;
➢ ມະເມີນຜົນບັນດານິຕິກາທີ່ມີຢ່ໃນປະຈບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສຸ້າງບັນດາ
ນິຕິກ າໃໝ່ ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນສາກົນ ແລະ ຄວາມ
ຕຸ້ອງການຂອງ ມຊ;
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➢ ປັບປ ງລະບົ ບ ເກັ ບ ກ າຂໍ້ ມູ ນ, ສັງ ລວມຂໍ້ມ ູ ນທີ່ ມີ ຄວາມຈ າເປັ ນ ແລະ ການພັ ດທະນາ ການ
ຊ່ວຍເຫືອຂອງສາກົນ;
➢ ຕິດຕາມຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ທ ກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ
➢ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າດີຂຶ້ນກວ່າເກຼົ່າ.

ແຜນຍດທະສາດຂອງ ຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນການພັດທະນາບັນດາກິດຈະກາໃຫຸ້ເປັນລະດັບ
ສາກົນ ເພື່ອອະນາຄົນ ດັ່ງນິີ້:
● ມຊ ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຫັກສູດທີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ.
ປັດຈບັນ ມຊ ໄດຸ້ເປີດຫັກສູດສາກົນພຽງ 1 ຫັກສູດ ວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ການບລິຫານ
ເສດຖະກິດ;
●

ມຊ

ໄດຸ້ຂຶ້ນແຜນເພື່ອສຸ້າງໂຄງການສຶກສາ

ກ່ຽວກັບ

ອາຊຽນ

ພາຍໃຕຸ້ຫັກສູດ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດຸ້ຮັບການແບ່ງປັນ ໃນເຄື່ອງຄ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລອື່່ນໆ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດໄທ;
●

ມຊ ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມໂຄງການແລກປ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫຸ້ນັກສຶກສາ ແລະ
ພະນັກງານໃນພາກວິຊາ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ ພາຍໃນອາຊຽນກ່ອນ ແລະ ຫັງ
ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເປີດກັບປະເທດຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ.

ເປົ້າໝາຍຫັກຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ຍດທະສາດ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ
ມີ:
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-

ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນລະດັບສາກົນ;

-

ແຜນການປກລະດົມພະນັກງານ ແລະ ສຶກສາ;

-

ບັນດາໂຄງການ ການພັດທະນາ-ຮ່ວມກັນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

-

ແຜນການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ;

-

ໂຄງການຮ່ວມງານດຸ້ານການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ;

-

ໂຄງການຢຸ້ຽມຢາມສຶກສາ; ແລະ

-

ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມບັນດາ
ແຜນການລະດັບສາກົນຕ່າງໆດັ່ງລ່ມນິີ້:
ປະເພດກອງທຶນ: ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ
ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ໂຄງການ Erasmus+
ໄລຍະເວລາ: 2019-2022
ງົບປະມານ:
ຫົວຂໍ້: ໂຄງການ TOOLKIT
ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນ: ຮູບແບບ ແລະ ການບລິຫານ ສາຍພົວພັນສາກົນ, ໂຄງການສຶກສາ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນຍຸ້າຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ.
ເວັບໄຊໂຄງການ: https://site.unibo.it/toolkit/en
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3.2.
•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ (ມລສ) (SU 2020)

ສະພາບການດຸ້ານສະຖາບັນຂອງຫຸ້ອງການ IRO
ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ດາລັດຂອງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4251/ກຊສກ.ກຜ, ລົງວັນທີ 7
ພະຈິກ 2011. ຫຸ້ອງການ IRO-ມລສ ປະກອບດຸ້ວຍ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກພິທີການ ແລະ
ບລິຫານ; 2) ພະແນກພົວພັນສາກົນ ແລະ ບລິຫານໂຄງການ; 3) ພະແນກຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາ.

•

ໜຸ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງມີຄື:
✓ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ການເຊື່ອມຕໍ່ ມລສ ກັບບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ);
✓ ພິຈາລະນາ ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ (MOUs, MODs,
and MOAs);
✓ ຕຸ້ອນຮັບຄະນະຜູຸ້ແທນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄະນະນາຂອງ ມລສ;
✓ ຕິດຕາມຄະນະນາຂອງ ມລສ ໃນການເດີນທາງຢຸ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາກໄລ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ;
✓ ຄົ້ນຄວຸ້າຊອກຫາ ແຫ່ງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການບລິຫານໂຄງການ
ຕ່າງໆ;
✓ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ.
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•

ພະນັກງານ

ມີພະນັກງານທັງໝົດ 10 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ຄື:
o ຫົວໜຸ້າ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊິີ້ນາລວມບັນດາໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ, ມີການລາຍງານຕໍ່ປະທານ
ບລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນາມະຫາວິທະຍາໄລ.
o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກພິທກ
ີ ານ ແລະ ບລິຫານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ
ໃນການບລິຫານໜຸ້າວຽກຕ່າາງໆ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພິທີການ ແລະ ບລິຫານ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO.
o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ
ບລິຫານນັກສຶກສາ (ຮັບຜິດຊອບ 2 ພະແນກ) ແລະ ພະແນກພົວພັນສາກົນ ແລະ ການບລິຫານ
ໂຄງການ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ ໃນການບລິຫານໜຸ້າວຽກທກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການພົວພັນ
ພາຍນອກ, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ, ເກັບກາໂຄງການສາກົນ, ຊຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ວີຊານັກສຶກສາ, ແລະ ບັດປະຈາຕົວ, ແລະ ຈັດງານລຸ້ຽງສົ່ງ
ແລະ ຮ່າງຈົດໝາຍຂອບໃຈ ໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສາເລັດ
ການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ຢູ່ ມລສ.
o ຫົວໜຸ້າຂະແໜງພະແນກພິທກ
ີ ານ ແລະ ບລິຫານ: ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້
ນາ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານທາງການ
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໃນພາກພື້ນ ແລະ ເຈົ້າໜຸ້າທີ່
ທຸ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ກະກຽມການຕຸ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບລິຫານງົບປະມານຫຸ້ອງການ.
o ຫົວໜຸ້າຂະແໜງພະແນກການພົວພັນສາກົນ ແລະ ການບລິຫານໂຄງການ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້ນາ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝ
າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ເປັນພາສາອັງກິດ, ຕຸ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ
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ແລະ ຄະນະນາ, ຕິດຕາມການຢຸ້ຽມຊົມ ມລສ, ຮ່າງເອກະສານວິເຄາະແບບ SWOT ແລະ ນາ
ສະເໜີເອກະສານ ເພື່ອຂອະນມັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານພາສາລາວ ເປັນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນລາວ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ,
ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຮຽນ.
o

ຫົວໜຸ້າຂະແໜງພະແນກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາ
1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ຊິີ້ນາພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຜູຸ້ອື່ນໆ ກ່ຽວ
ກັບ

ໜຸ້າວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ,

ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາ ເຊັ່ນ ການຊ່ວຍເຫືອຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ
ອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ ມລສ ໃນການຂວີຊາ, ບັດປະຈາຕົວ, ແກຸ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພວກ
ເຂົາປະເຊີນໃນການປະຕິບັດໜຸ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນລະຫວ່າງ ມລສ ແລະ
ບັນດາອາສາສະໝັກ, ແລະ ການຈັດງານລຸ້ຽງ ແລະ ຮ່າງບັນດາຈົດໝາຍຂອງໃຈໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານ
ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສາເລັດໜຸ້າທີ່; ຊ່ວຍນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງທະບຽນ,
ຈັດງານບນປະຈາຊາດ.
o ພະນັກງານ 4 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາ
ນັ້ນ ຕາມແຜນການຍດທະສາດ ແລະ ການແບ່ງປັນໜຸ້າວຽກ ຂອງຫົວໜຸ້າ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ແລະ
ຫົວໜຸ້າຂະແໜງ.

•

ບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆ

ບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຂອງ ສປປ
ລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຍດທະສາກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີບນ
ັ ດາ
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ແຜນງານ ເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພາກພື້ນ/ສາກົນ ທີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື ດັ່ງລ່ມນິີ້:

ເພື່ອສາມາດບັນລ ໄດຸ້ຕາມວິໄ ສທັດ “ດຸ້ານຄວາມຊ່ຽ ວຊານ, ຕາມທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເປັນສາກົນ ”
ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍດທະສາດ 5 ປີ (2020-2025). ແຜນປະຕິບັດ
ງານຍດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສາລັບໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າມີ:

1. ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮັບເອົານັກຮຽນ.

ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫຸ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນການສຶກສາຕໍ່ ແລະ
ເພື່ອຜະລິດຊັບພະຍາກອນມະນ ດທີ່ມີຄ ນນະພາບສູງ ເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ
ຕະຫາດແຮງງານ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະກ ານົດ ແລະ ປັບປ ງ ມາດຕະຖານການ
ສອບເສັ່ ງ ຄັ ດ ເລື ອ ກນັ ກ ຮຽນເຂົ້ າ ຮຽນ, ຂະຫຍາຍໂຄງຮ່ າ ງພື້ ນ ຖານ (ອາຄານຫຸ້ ອ ງຮຽນ),
ປັບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັກສູນການຮຽນ.

2.

ພັດທະນາ ແລະ ປັບປງຄນນະພາບການສຶກສາ

ການພັດທະນາການຮຽນ ແລະ ການສອບ ເປັນເປົ້າໝາຍຫັກອັນໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ
ພານວົງ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີເປົ້າໝາຍ ການກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນພາກເໜື
ອຂອງ ສປປ ລາວ, ທີ່ມີມາດຕະຖານການຮຽນລະດັບສາກົນ, ມີລະບົບການປະເມີ ນຜົ ນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບທ ກພາກວິຊາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລສ
ພານວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນການສຶກ
ສາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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3. ສົ່ງເສີມ ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ດຸ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການບລິການດຸ້ານວິຊາການ
ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວໄປສູ່ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ໄດຸ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການ
ມີຫົວຄິດປະດິດສຸ້າງ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. ໄດຸ້ວາງແຜນການ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ
ປັບປງນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບອົງການສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາ
ບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ແລະ ຈັດພິມຜົນການຄົ້ນຄວຸ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.

4. ພັດທະນາລະບົບການບລິຫານ ແລະ ຈັດການ
ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ ຸ້າ ມະຫາວິທ ະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງຂອງຕົນ,
ການບລິຫານ ແລະ ຈັດການ ເພື່ອໃຫຸ້ມີຄວາມແມຸ້ນຍ າ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນສະໄ
ໝ. ຈະປັບປ ງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ລະບົບການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າ,
ແ ລະ ການບ ລິ ກ ານດຸ້ າ ນວ ິ ຊ າ ກາ ນ. ເພື່ ອ ຈະສາມາດບັ ນ ລ ເປົ້ າໝ າຍ ຕ່ າ ງ ໆນ ັ້ ນ ,
ມະຫາວິທ ະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງ ແລະ ປັບປ່ຽ ນ ກົດບັດປະຈ ບັນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆ; ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕາແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ.
5. ເສີມຂະຫຍາຍ ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສະພາບແວດລຸ້ອມ ດຸ້ານຟີຊິກ
ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ. ເປັນຕົວການົດຄວາມກຸ້າວໜຸ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ື້້ນສູງ. ພາຍ
ໃນປີ 2025, ມະຫາວິທ ະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ກ ານົດແຜນການພາຍໃນປີ 2025 ໃນການ
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ກໍ່ສຸ້າງ ບັນດາອາຄານຫຸ້ອງການຈານວນໜຶ່ງ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຫພັກນັກສຶກສາ;
ແລະ ສຸ້າງຕັ້ງສູນດີເລີດ ໃນບາງພາກວິຊາ ແລະ ສູນພາສາອັງກິດ.
6. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກບ
ັ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນບັນຫາສາ
ຄັນໃນການພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ. ເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ການແລກປ່ ຽ ນດຸ້ າ ນວິ ຊ າການ, ການແລກປ່ ຽ ນ ນັ ກ
ຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້ າ, ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລໄດຸ້ມີແຜນການຮ່ວມມື
ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້
ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕຸ້ອງມີການປັບປງ ດຸ້ານຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊັ່ນກັນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ມີແຜນການສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ ຜ່ານໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ
IRO-ມລສ ໃນບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ດັ່ງນິີ້:

- ປະຈບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ຍັງບໍ່ມີຫັກສູດສາກົນ, ແລະ ຈະສຸ້າງໃຫຸ້ມີຫັກສູດ
ສາກົນໃນອະນາຄົດອັນໃກຸ້ນິີ້;

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ຈະເສີມຂະຫຍາຍໃຫຸ້ຫາຍຂຶ້ນ ຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ
ພັກນັກສຶກສາ;

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ;
- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ປັບປງລະດັບພາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພາສາອັງກິດ ໃຫຸ້ພະນັກງານ, ຜູຸ້ບລິຫານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວຸ້າ;
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- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການບັນລມາດຕະການຂອງ
ເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ;

- ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ຈະປັບປງຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ
ການຈັດການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ກັບ
ສາກົນ.

•

ຂອບການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງການສິດສອນ ສາລັບບັນດາອາຈານສອນລະດັບຊັ້ນ
ສູງທີ່ມຄ
ີ ນວດທິ ແລະ ປະສົບການທີ່ຫລາຍລະດັບໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຮັບຮອງ.

•

ລັດຖະມົນຕີ ຈະມີທິດຊິີ້ນາໃຫຸ້ແກ່ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອດາເນີນການປະເມີນຜົນ
ການສຶກສາ ບົນພື້ນຖານດາເນີນການເປັນປະຈາ.

•

ລັດຖະມົນຕີ ຈະມີທິດຊິີ້ນາ ແລະ ຂອບນະໂຍບາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຫົວຂໍ້ທາງດຸ້ານການສຶກສາ
ສາລັບອາຈານສິດສອນ ຢູ່ ສະຖານບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

•

ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອການົດໜຸ້າວຽກໃນການພັດທະນາ ບົດສະເໜີ
ໂຄງການ ສາລັບ ການພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງຮູບແບບການໃຫຸ້ທຶນທີ່ອີງຕາມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫຸ້ແກ່ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ (ອີງຕາມຄວາມແຕກໂຕນຕາມ
ອັດຕາຕົ້ນທຶນ, ຕໍ່ນັກຮຽນ, ຕໍ່ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ).
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ຖຸ້າສາມາດບັນລໄດຸ້ໝາກຜົນໄລຍະກາງເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ພາຍໃນຮູບແບບ “ສະຖານະການເສີມຂະຫຍາຍ
ຄນນະພາບ”, ຜົນໄດຸ້ຮັບລະດັບສູງຕໍ່ໄປນິີ້ຈະໄດຸ້ຮັບຜົນສາເລັດ (MoES, 2020):
2) ຄ ນນະພາບ ແລະ ຈ ານວນຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ການເຮັດວຽກ, ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮຸ້ອງ
ຕຸ້ອງການຂອງ ຜພສສ ຄັ້ງທີ 9, ທີ່ຊ່ວຍໃຫຸ້ປະເທດສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາ.
ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະເຊີນໜຸ້າກັບສິ່ງ ທຸ້າທາຍທີ່ໜ ັກໜ່ວງ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍດທະສາດສາກົນທີ່ຈະມາພຸ້ອມກັບແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້. ກຊສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງລັດຕ່າງໆ ຕຸ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອສຸ້າງແຜນງານລະອຽດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະ
ກ າທີ່ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງນິີ້. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ຄວນຕຸ້ອງກ ານົດທິດຊິີ້ນາທີ່ຈະແຈຸ້ງ ແລະ ບ່ອນອຸ້າງອີງ
ໃຫຸ້ແ ກ່ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ກົມພົວ ພັນພາຍນອກ, ກົມກິດຈະກ ານັກສຶກສາ ແລະ ກົມແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ). ບໍ່ຄວນປະປ່ອຍໃຫຸ້ບັນດາກົມກ່ຽວຂຸ້ອງດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານິີ້ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລາພັງ ກິດຈະກາການຮ່ວມມືກັບສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກ
ສາ, ການຮ່ວມມືດຸ້ານການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການສຸ້າງເຄືອຂ່າຍທາງດຸ້ານວິຊາການ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຍດ
ທະສາດທີ່ລະບໄວຸ້ໃນ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ຍຸ້ອນການຂາດແຄນແຫ່ງທຶນພາຍໃນສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສປປ ລາວ ໄດຸ້ອາໄສການ
ຊ່ວຍເຫືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫວງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາແບບຍືນຍົງໃຫຸ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍທີ່ໄດຸ້ກ່າວມາຂຸ້າງເທິງ.

4. ສະຖານະປະຈບັນຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROS) ໃນ ສປປ
ລາວ
ໃນຫົວຂໍ້ນິີ້ໄດຸ້ເນັ້ນໃສ່ສະຖານະປັດຈບັນຂອງຫຸ້ອງການພົວພັນສາກົນ (IROs) ຂອງບັນດາສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ ສປປ ລາວ, ສະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ
ເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການການົດຍດທະສາດ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ບັນດາ
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ຈ ດສ ມການປະຕິບັດ. ຊ່ວຍໃນການກ ານົດຈ ດແຂງ ແລະ ຈ ດອ່ອນຂອງໜຸ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດໂດຍ
IROs ຢູ່ພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ.

3.3.
•

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (NUOL)

ສະພາບດຸ້ານສະຖາບັນຂອງຫຸ້ອງການ IRO (NUOL, 2020)

ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຖືກສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996
ພາຍໃຕຸ້ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 50/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 1995 ວ່າດຸ້ວຍ
ການສຸ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກບລິການ
ແລະ ພິທີການ; 2) ພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ; 3) ພະແນກລະດົມທຶນສາກົນ.
•

ໜຸ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ລວມ
ມີ:
➢ ຫຸ້ອງການ IRO ປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ເປັນປຸ້ອມດຸ້ານໜຸ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລາວ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວພົວ ພັນກັບ
ຊຸມຊົນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທກລະດັບ
➢ ພາລະບົດບາດ ແລະ ບັນດາໜຸ້າທີ່ຫັກ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືທັງລະດັບຊາດ ແລະ
ສາກົ ນ . ຫຸ້ ອ ງການ IRO ຮັ ບ ປະກັ ນ ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ ວ ມມື ທ ີ່ ມ ີ ຄ ນ
ນະພາບກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ແລະ ບັນດາເຄື່ອຄ່າຍໃນລະດັບຕ່າງໆ. ພຸ້ອມ
ທັງ ສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບົດບາດຂອງ ມຊ ໃນກິດຈະກາພົວພັນສາກົນ ແລະ ຖືກຕຸ້ອງ
ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ ທີ່ອີງໃສ່ຫັກການຕ່າງ
ຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ແ ຊກແຊງເຂົ້າກິດຈະການພາຍໃນເຊິ່ງ ກັນ ແລະ
ກັນ.
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•

ດຸ້ານພະນັກງານ
ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງ ມຊ ປະກອບດຸ້ວຍ ພະນັກງານ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງມີການຈັດແບງດັ່ງລ່ມນິີ້:
o ຫົວໜຸ້າ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ປະສານງານທ ກໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ IRO, ມີການລາຍ
ງານຕໍ່ປະທານຄະນະບລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນາ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ.
o ຮອງຫົວໜຸ້າ 2 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າພະແນກໃນການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ ແລະ ຊິີ້ນາ
ການປະຕິບັດງານປະຈາວັນຂອງແຕ່ລະພະແນກ.
o ຫົວໜຸ້າພະແນກບລິຫານ ແລະ ພິທີການ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່
ໃນການບ ລິ ຫ ານຈັ ດ ການບັ ນ ດາເອກະສານຂາເຂົ້ າ ແລະ ການດ າເນີ ນ ການ
ເອກະສານພາຍໃນຕ່ າ ງໆ, ບັ ດ ປະຈ າຕົ ວ ແລະ ວີ ຊ າ, ການຂຶ້ ນ ແຜນອ ປະກອນ/
ງົບປະມານທີ່ຈາເປັນ, ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ/ພົບປະ ແລະ ວຽກພິທີການຕ່າງໆ.
o ຫົວ ໜຸ້າພະແນກການຮ່ວ ມມືສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່າ ນ: ມີໜ ຸ້າທີ່ໃນ
ການປະສານງານ ກັ ບ ບັ ນ ດາຄູ ່ ຮ ່ ວ ມມື , ຮ່ າ ງຈົ ດ ໝາຍເຊີ ນ ແລະ ວາງແຜນການ
ຢຸ້ຽມຢາມຂອງແຂກ, ຮ່າງ ແລະ ພິຈາລະນາ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ແລະ ບົດບັນ ທຶກຂໍ້
ຕົກລົງ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ການບລິຫານໂຄງການສາກົນ.
o ຫົວໜຸ້າພະແນກລະດົມທຶນສາກົນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ໃນການ
ປະກາດ/ຈັດສົ່ງບັນດາຂໍ້ມູນແຜນການ ໃຫຸ້ ພະນັກງານ/ນັກສຶກສາຂອງ ມຊ, ດາເນີນ
ການຄັດເລື ອ ກຜູຸ້ ເຂົ້າຮ່ວ ມ ເພື່ອສະໝັກ/ເຂົ້ າຮ່ວ ມບັນ ດາໂຄງການ, ປະສານງານ
ໂຄງການແລກປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້
ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດການ.

•

ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກາ

ບົດບາດ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃນແຜນຍ ດທະສາດຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການົດແຜນປະຕິບັດງານສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ລິ
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ເລີມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຕາມ
ລາຍລະອຽດຂຸ້າງລ່ມນິີ້:
ໂດຍອີງຕາມດ າລັດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ມຊ ຖືກກ ານົດໃຫຸ້ ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂອງຊາດ ທີ່ ມ ີ ຂ ີ ດ ຄວາມສາມາດສູ ງ ໃນການພັ ດ ທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນມະນ ດ ເພື່ ອ ກ ານົ ດ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນລມາດຕະຖານຕ່າງໆຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຍຸ້ອນແນວ
ນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດຸ້ການົດໂຄງຮ່າງ, ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍດທະສາດຂອງ
ຕົນດັ່ງນິີ້:
ໃນແຜນການທີ 7 ຂອງແຜນພັດທະນາຍດທະສາດຂອງ ມຊ ໄດຸ້ການົດທິດຊິີ້ນາສະເພາະ ເພື່ອພັດທະ
ນາ ການຮ່ວມມືລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ດັ່ງລມ
່ ນິີ້:
ການເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ພາກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂຸ້ ອ ງພາຍໃນປະເທດ ກັ ບ ບັ ນ ດາສະຖາບັ ນ ແລະ ອົ ງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແມ່ນບູລິມະສິດ ໃນການສຸ້າງເຄື່ອຄ່າຍການປະສານງານ ແລະ ຈັ ດຫາສິ່ງອາ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຄວາມຮູຸ້, ການປະສານງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ມຊ ຈຶ່ງ
ສາມາດສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການພະສານງານກັບພາກສ່ວນຂອງພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ, ຕາມນະໂຍບາຍຕ່າງຝ່າ ຍຕ່າງມີ ຜົ ນປະໂຫຍດ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງເຂົ້ າ
ກິ ດ ຈະການພາຍໃນ. ສະນັ້ ນ , ມຊ ຈຶ່ ງ ຍຶ ດ ໝັ້ ນ ຈະສ ມຄວາມພະຍາຍາມສ ດຂີ ດ ໃນການນ າພາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານິີ້ ໂດຍມີການເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທົ່ວ
ໂລກ. ຍຸ້ອນແນວນັ້ນ, ຫຸ້ອງການ IRO ຈຶ່ງມີຄວາມຖືກຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບຍດທະສາດຂອງ ມຊ ດັ່ງນິີ້:
➢ ປະເມີນຜົນບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ຕໍ່ກັບການເຮັດໜຸ້າ ທີ່ພາຍໃນ, ໜຸ້າທີ່ ແລະ ຂອບການ
ຮ່ວມມືຂອງ ມຊ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ;
➢ ປັບປງ ແລະ ປະຕິຮູບ ລະບົບ ແລະ ລະບຽບຫັກການ ໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ມຊ;
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➢ ມະເມີນຜົນບັນດານິຕິກາທີ່ມີຢ່ໃນປະຈບັນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ສຸ້າງບັນດາ
ນິຕິກ າໃໝ່ ເພື່ອໃຫຸ້ສອດຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນສາກົນ ແລະ ຄວາມ
ຕຸ້ອງການຂອງ ມຊ;
➢ ປັບປ ງລະບົ ບເກັ ບກ າຂໍ້ ມູ ນ, ສັງ ລວມຂໍ້ ມູ ນທີ່ ມີ ຄວາມຈ າເປັ ນ ແລະ ການພັດທະນາ ການ
ຊ່ວຍເຫືອຂອງສາກົນ;
➢ ຕິດຕາມຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ທ ກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈ າ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫຸ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ
➢ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າດີຂຶ້ນກວ່າເກຼົ່າ.

ແຜນຍດທະສາດຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ ແມ່ນການພັດທະນາບັນດາກິດຈະກາໃຫຸ້ເປັນລະດັບສາ
ກົນ ເພື່ອອະນາຄົນ ດັ່ງນິີ້:
● ມຊ ຈະຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຫັກສູດທີ່ສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ.
ປັດຈບັນ ມຊ ໄດຸ້ເປີດຫັກສູດສາກົນພຽງ 1 ຫັກສູດ ວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ການບລິຫານ
ເສດຖະກິດ;
●

ມຊ

ໄດຸ້ຂຶ້ນແຜນເພື່ອສຸ້າງໂຄງການສຶກສາ

ກ່ຽວກັບ

ອາຊຽນ

ພາຍໃຕຸ້ຫັກສູດ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທີ່ໄດຸ້ຮັບການແບ່ງປັນ ໃນເຄື່ອງຄ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລອື່່ນໆ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເທດໄທ;
● ມຊ ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມໂຄງການແລກປ່ຽນກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫຸ້ນັກສຶກສາ ແລະ ພະ
ນັກງານໃນພາກວິຊາ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ ພາຍໃນອາຊຽນກ່ອນ ແລະ ຫັງຈາກ
ນັ້ນຈຶ່ງເປີດກັບປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.
ເປົ້າໝາຍຫັກຂອງຫຸ້ອງການ IRO-ມຊ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ຍດທະສາດ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ
ມີ:
-

ການພັດທະນາບັນດາໂຄງການ ເພື່ອສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນລະດັບສາກົນ;

-

ແຜນການປກລະດົມພະນັກງານ ແລະ ສຶກສາ;
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-

ບັນດາໂຄງການ ການພັດທະນາ-ຮ່ວມກັນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

-

ແຜນການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ;

-

ໂຄງການຮ່ວມງານດຸ້ານການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ;

-

ໂຄງການຢຸ້ຽມຢາມສຶກສາ; ແລະ

-

ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດຸ້ມີສ່ວນຮ່ວມບັນດາ
ແຜນການລະດັບສາກົນຕ່າງໆດັ່ງລ່ມນິີ້:
ປະເພດກອງທຶນ: ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ວິໄຈ
ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ໂຄງການ Erasmus+
ໄລຍະເວລາ: 2019-2022
ງົບປະມານ:
ຫົວຂໍ້: ໂຄງການ TOOLKIT
ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນ: ຮູບແບບ ແລະ ການບລິຫານ ສາຍພົວພັນສາກົນ, ໂຄງການສຶກສາ ແລະ
ແຜນການເຄື່ອນຍຸ້າຍ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາຊີ.
ເວັບໄຊໂຄງການ: https://site.unibo.it/toolkit/en

3.4.
•

ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ (ມລສ) (SU 2020)

ສະພາບການດຸ້ານສະຖາບັນຂອງຫຸ້ອງການ IRO
ຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ດາລັດຂອງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 4251/ກຊສກ.ກຜ, ລົງວັນທີ 7
ພະຈິກ 2011. ຫຸ້ອງການ IRO-ມລສ ປະກອບດຸ້ວຍ 3 ພະແນກຄື: 1) ພະແນກພິທີການ ແລະ
ບລິຫານ; 2) ພະແນກພົວພັນສາກົນ ແລະ ບລິຫານໂຄງການ; 3) ພະແນກຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາ.
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•

ໜຸ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງມີຄື:
✓ ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ການເຊື່ອມຕໍ່ ມລສ ກັບບັນດາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ);
✓ ພິຈາລະນາ ການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ (MOUs, MODs,
and MOAs);
✓ ຕຸ້ອນຮັບຄະນະຜູຸ້ແທນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຄະນະນາຂອງ ມລສ;
✓ ຕິດຕາມຄະນະນາຂອງ ມລສ ໃນການເດີນທາງຢຸ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາກໄລ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ;
✓ ຄົ້ນຄວຸ້າຊອກຫາ ແຫ່ງທຶນ ໃຫຸ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ການບລິຫານໂຄງການ
ຕ່າງໆ;
✓ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ.

•

ພະນັກງານ

ມີພະນັກງານທັງໝົດ 10 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ຄື:
o ຫົວໜຸ້າ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊິີ້ນາລວມບັນດາໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ, ມີການລາຍງານຕໍ່ປະທານ
ບລິຫານ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມກັບຄະນະນາມະຫາວິທະຍາໄລ.
o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກພິທກ
ີ ານ ແລະ ບລິຫານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ
ໃນການບລິຫານໜຸ້າວຽກຕ່າາງໆ ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພິທີການ ແລະ ບລິຫານ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO.
o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ
ບລິຫານນັກສຶກສາ (ຮັບຜິດຊອບ 2 ພະແນກ) ແລະ ພະແນກພົວພັນສາກົນ ແລະ ການບລິຫານ
ໂຄງການ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜຸ້າ ໃນການບລິຫານໜຸ້າວຽກທກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການພົວພັນ
ພາຍນອກ, ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ, ເກັບກາໂຄງການສາກົນ, ຊຽວຊານ
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ຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ວີຊານັກສຶກສາ, ແລະ ບັດປະຈາຕົວ, ແລະ ຈັດງານລຸ້ຽງສົ່ງ
ແລະ ຮ່າງຈົດໝາຍຂອບໃຈ ໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສາເລັດ
ການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ຢູ່ ມລສ.
o ຫົວໜຸ້າຂະແໜງພະແນກພິທກ
ີ ານ ແລະ ບລິຫານ: ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້
ນາ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ່າງເອກະສານທາງການ
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງໃນພາກພື້ນ ແລະ ເຈົ້າໜຸ້າທີ່
ທຸ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ກະກຽມການຕຸ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ການບລິຫານງົບປະມານຫຸ້ອງການ.
o ຫົວໜຸ້າຂະແໜງພະແນກການພົວພັນສາກົນ ແລະ ການບລິຫານໂຄງການ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຜູຸ້ຊິີ້ນາ ແລະ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝ
າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮ່າງເອກະສານທາງການ ເປັນພາສາອັງກິດ, ຕຸ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ
ແລະ ຄະນະນາ, ຕິດຕາມການຢຸ້ຽມຊົມ ມລສ, ຮ່າງເອກະສານວິເຄາະແບບ SWOT ແລະ ນາ
ສະເໜີເອກະສານ ເພື່ອຂອະນມັດ ຈາກລັດຖະບານລາວ, ແປເອກະສານພາສາລາວ ເປັນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນລາວ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການສາກົນ, ຊ່ຽວຊານ,
ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຮຽນ.
o

ຫົວໜຸ້າຂະແໜງພະແນກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາ
1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ຊິີ້ນາພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຜູຸ້ອື່ນໆ ກ່ຽວ
ກັບ

ໜຸ້າວຽກທີ່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍ

ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ,

ອາສາສະໝັກ ແລະ ການບລິຫານນັກສຶກສາ ເຊັ່ນ ການຊ່ວຍເຫືອຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ
ອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ ມລສ ໃນການຂວີຊາ, ບັດປະຈາຕົວ, ແກຸ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພວກ
ເຂົາປະເຊີນໃນການປະຕິບັດໜຸ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນລະຫວ່າງ ມລສ ແລະ
ບັນດາອາສາສະໝັກ, ແລະ ການຈັດງານລຸ້ຽງ ແລະ ຮ່າງບັນດາຈົດໝາຍຂອງໃຈໃຫຸ້ຊ່ຽວຊານ
ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍຫັງສາເລັດໜຸ້າທີ່; ຊ່ວຍນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງທະບຽນ,
ຈັດງານບນປະຈາຊາດ.
o ພະນັກງານ 4 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາ
ນັ້ນ ຕາມແຜນການຍດທະສາດ ແລະ ການແບ່ງປັນໜຸ້າວຽກ ຂອງຫົວໜຸ້າ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ແລະ
ຫົວໜຸ້າຂະແໜງ.
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•

ບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆ

ບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງຫຸ້ອງການ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຂອງ ສປປ
ລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຍດທະສາກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີບນ
ັ ດາ
ແຜນງານ ເພື່ອສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພາກພື້ນ/ສາກົນ ທີ່
ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການຮ່ວມມື ດັ່ງລ່ມນິີ້:
ເພື່ອສາມາດບັນລ ໄດຸ້ຕາມວິໄ ສທັດ “ດຸ້ານຄວາມຊ່ຽ ວຊານ, ຕາມທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເປັນສາກົນ ”
ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ໄດຸ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍດທະສາດ 5 ປີ (2020-2025). ແຜນປະຕິບັດ
ງານຍດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສາລັບໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າມີ:
7. ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮັບເອົານັກຮຽນ.

ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃຫຸ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ໃນການສຶກສາຕໍ່ ແລະ
ເພື່ອຜະລິດຊັບພະຍາກອນມະນ ດທີ່ມີຄ ນນະພາບສູງ ເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ
ຕະຫາດແຮງງານ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະກ ານົດ ແລະ ປັບປ ງ ມາດຕະຖານການ
ສອບເສັ່ ງ ຄັ ດ ເລື ອ ກນັ ກ ຮຽນເຂົ້ າ ຮຽນ, ຂະຫຍາຍໂຄງຮ່ າ ງພື້ ນ ຖານ (ອາຄານຫຸ້ ອ ງຮຽນ),
ປັບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫັກສູນການຮຽນ.
8.

ພັດທະນາ ແລະ ປັບປງຄນນະພາບການສຶກສາ

ການພັດທະນາການຮຽນ ແລະ ການສອບ ເປັນເປົ້າໝາຍຫັກອັນໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ
ພານວົງ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ມີເປົ້າໝາຍ ການກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນພາກເໜື
ອຂອງ ສປປ ລາວ, ທີ່ມີມາດຕະຖານການຮຽນລະດັບສາກົນ, ມີລະບົບການປະເມີນຜົ ນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ທີ່ສາມາດນາໃຊຸ້ໄດຸ້ກັບທ ກພາກວິຊາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລສ
ພານວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ ພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນການສຶກ
ສາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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9. ສົ່ງເສີມ ການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ດຸ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການບລິການດຸ້ານວິຊາການ
ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສຸ້າງໃຫຸ້ມະຫາວິທະຍາໄລ ກ່າວໄປສູ່ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ໄດຸ້ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການ
ມີຫົວຄິດປະດິດສຸ້າງ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. ໄດຸ້ວາງແຜນການ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ
ປັບປງນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບອົງການສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາ
ບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ແລະ ຈັດພິມຜົນການຄົ້ນຄວຸ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
10. ພັດທະນາລະບົບການບລິຫານ ແລະ ຈັດການ
ໃນໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ ຸ້າ ມະຫາວິທ ະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງຂອງຕົນ,
ການບລິຫານ ແລະ ຈັດການ ເພື່ອໃຫຸ້ມີຄວາມແມຸ້ນຍາ, ໂປ່ງໃສ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ທັນສະໄ
ໝ. ຈະປັບປ ງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ລະບົບການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າ,
ແ ລະ ການບ ລິ ກ ານດຸ້ າ ນວ ິ ຊ າ ກາ ນ. ເພື່ ອ ຈະສາມາດບັ ນ ລ ເປົ້ າໝ າຍ ຕ່ າ ງ ໆນ ັ້ ນ ,
ມະຫາວິທ ະຍາໄລສ ພານ ວົງ ຈະປັບປ ງ ແລະ ປັບປ່ຽ ນ ກົດບັດປະຈ ບັນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆ; ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕາແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ.
11. ເສີມຂະຫຍາຍ ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນສະພາບແວດລຸ້ອມ ດຸ້ານຟີຊິກ
ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄນນະພາບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ. ເປັນຕົວການົດຄວາມກຸ້າວໜຸ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ື້້ນສູງ. ພາຍ
ໃນປີ 2025, ມະຫາວິທ ະຍາໄລສ ພານ ວົງ ໄດຸ້ກ ານົດແຜນການພາຍໃນປີ 2025 ໃນການ
ກໍ່ສຸ້າງ ບັນດາອາຄານຫຸ້ອງການຈານວນໜຶ່ງ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຫພັກນັກສຶກສາ;
ແລະ ສຸ້າງຕັ້ງສູນດີເລີດ ໃນບາງພາກວິຊາ ແລະ ສູນພາສາອັງກິດ.
12. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກບ
ັ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເປັນບັນຫາສາ
ຄັນໃນການພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ ພານ ວົງ. ເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຮຽນ ແລະ ການສອນ, ການແລກປ່ ຽ ນດຸ້ າ ນວິ ຊ າການ, ການແລກປ່ ຽ ນ ນັ ກ
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ຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວຸ້າ, ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລໄດຸ້ມີແຜນການຮ່ວມມື
ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ. ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້
ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນິີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຕຸ້ອງມີການປັບປງ ດຸ້າ ນຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຊັ່ນກັນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ໄດຸ້ມີແຜນການສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນສາກົນ ຜ່ານໜຸ້າວຽກຂອງຫຸ້ອງການ IROມລສ ໃນບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ດັ່ງນິີ້:

- ປະຈບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ຍັງບໍ່ມີຫັກສູດສາກົນ, ແລະ ຈະສຸ້າງໃຫຸ້ມີຫັກສູດ
ສາກົນໃນອະນາຄົດອັນໃກຸ້ນິີ້;

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ຈະເສີມຂະຫຍາຍໃຫຸ້ຫາຍຂຶ້ນ ຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ
ພັກນັກສຶກສາ;

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນ;
- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ປັບປງລະດັບພາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພາສາອັງກິດ ໃຫຸ້ພະນັກງານ, ຜູຸ້ບລິຫານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວຸ້າ;

- ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນການ ເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ການບັນລມາດຕະການຂອງ
ເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ;

- ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສພານວົງ ຈະປັບປງຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ
ການຈັດການຄົ້ນຄວຸ້າຮ່ວມກັນ ກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ກັບ
ສາກົນ.
ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຂັບເຄື່ອນມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ໃກຸ້ຄຽງກັບມາດຕະຖານການສຶກສາລະ ດັບພາກ
ພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ, ວິທະຍາໄລສພານວົງໄດຸ້ສງົ່ ເສີມການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ນະ ວັດຕະກາພາຍໃນວິ
ທະຍາໄລ. ໄດຸ້ມກ
ີ ່ນວາງແຜນ ແລະ ປັບປງລະດັບນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ການຮ່ວມມືເຮັດການຄົ້ນຄວຸ້າກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງທາງດຸ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ເຜີຍ
ແຜ່ຜນ
ົ ການຄົ້ນຄວຸ້າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາກົນ.
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13. ພັດທະນາລະບົບການບລິຫານ ແລະ ການຄມ
ຸ້ ຄອງ.
ໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜຸ້າ, ວິທະຍາໄລສພານວົງຈະໄດຸ້ຮັບການປັບປງລະບົບກົນໄກການປົກຄອງ, ບລິ
ຫານ ແລະ ການ ຄຸ້ມຄອງເພື່ອໃຫຸ້ຖືກຕຸ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ນາໃຊຸ້ເວລາໜຸ້ອຍລົງ ແລະ ທັນສະໄໝ
ຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະຊ່ວຍປັບປງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບລິການ
ດຸ້ານການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການບລິການດຸ້ານວິຊາການ. ເພື່ອໃຫຸ້ບັນລເປົ້າໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ, ວິທະຍາໄລສພານວົງຈະທົບທວນ ແລະ ປັບປງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເພື່ອຮັບຜິດຊອບບັນດາຕາແຫນ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຍັງວ່າງ.
14. ການຂະຫຍາຍດຸ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນສະພາບແວດລຸ້ອມທາງກາຍະພາບ
ທີ່ສາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັຍຄນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ຊຶ່ງ
ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມ ກຸ້າວໜຸ້າ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
ຮອດປີ 2025, ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ມີແຜນຈະສຸ້າງອາຄານເພິີ້ມຈານວນໜຶ່ງສາລັບ
ຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍຫພັກ; ແລະ ສຸ້າງຕັ້ງສູນດີເລີດໃນບາງຄະນະວິຊາ ແລະ
ສູນພາສາອັງກິດ.
15. ສົ່ງເສີມດຸ້ານການຮ່ວມມືທງັ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
ການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນການເຊື່ອມ
ໂຍງເພື່ອການ ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ. ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ສົ່ງເສີມການຮຽນ - ການສອນ, ການແລກປ່ຽນດຸ້ານການສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ
ແລະ ການແລກປ່ຽນນັກຄົ້ນຄວຸ້າ, ມະຫາມິທະຍາໄລມີແຜນການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພື່ອໃຫຸ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວບັນລຕາມແຜນ, ທາງມະຫາວິ
ທະຍາໄລຕຸ້ອງໄດຸ້ປັບປງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກພົວພັນສາກົນຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລເຊັນກັນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາເພື່ອກຸ້າວໄປເຖິງຂັ້ນລະດັບສາກົນໂດຍຜ່ານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ SU-IRO ຊຶ່ງຈະໄດຸ້ກາໜົດກິດຈະກາດັ່ງລ່ມນິີ້:
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-

ໃນປັດຈບັນ, ມ.ສພານວົງຍັງບໍ່ທັນມີຫັກສູດທີ່ລະບົບສາກົນ, ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດ
ສະໜອງຫັກສູດລະບົບສາກົນ ໃນອານາຄົດຂຸ້າງໜຸ້າອັນໃກຸ້ນິີ້;

-

ມ.ສພານວົງຈະຂະຫຍາຍຫຸ້ອງການ, ຫຸ້ອງຮຽນ ແລະ ຫພັກເພິີ້ມເຕີມ;

-

ມ.ສພານວົງໄດຸ້ມີແຜນທີ່ຈະເພິີ້ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ;

-

ມ.ສພານວົງມີແຜນການປັບປງຄວາມອາດສາມາດດຸ້ານພາສາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອັງກິດ, ສາລັບຜູຸ້ບລິຫານ, ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນ
ຄວຸ້າ;

-

ມ.ສພານວົງມີແຜນການທີ່ຈະສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ໄດຸ້ມາດຕະຖານຂອງ AUN;

-

ແລະ ມ.ສພານວົງຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ
ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວຸ້າກັບສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ເປົ້າໝາຍຫັກຂອງ SU - IRO, ແຜນຍດທະສາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອກຸ້າວໄປສູ່ລະດັບສາ
ກົນ:

-

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກສາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະດັບສາ
ກົນ;

-

ແຜນງານສາລັບການຕ່າງປະເທດ;

-

ໂຄງການຊ່ວຍເຫືອພະນັກງານ ແລະ ນັກວຶກສາແບບເຄື່ອນທີ່;

-

ໂຄງການຮ່ວມມືພັດທະນາກັບຄູ່ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

-

ໂຄງການການແລກປ່ຽນດຸ້ານວິຊາການ;

-

ໂຄງການການຮ່ວມມືເຮັດບົດຄົ້ນຄວຸ້າ;

-

ໂຄງການແລກປ່ຽນການຢຸ້ຽມຢາມກ່ຽວກັບການສຶກສາ;

-

ແລກປ່ຽນທາງດຸ້ານວັດທະນະທາ ແລະ ກິລາ; ແລະ

-

ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
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ໃນໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ຜາ່ ນມາ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສພານວົງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ມສ
ີ ວ
່ ນຮ່ວມໂຄງການ
ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
1. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ
ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ
ໄລຍະເວລາ: 2017-2018
ງົບປະມານ: 980,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຊື່ໂຄງການ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ
ຫົວຂໍ້: ກໍ່ສຸ້າງອາຄານຫຸ້ອງຮຽນ1ຫລັງ ແລະ
ອາຄານສານັກງານໃຫຸ້ແກ່ຄະນະອັກສອນສາດ.
2. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ
ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: KOICA (ສສ. ເກົາຫີ)
ໄລຍະເວລາ: 2015-2018
ງົບປະມານ: 3,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຊື່ໂຄງການ: ການພັດທະນາ ມຂ ພາກທີ II
ຫົວຂໍ້:
-

ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ການຂະຫຍາຍຫພັກຈານວນ 2ຫັງ ແລະ
ການກໍ່ສຸ້າງຮຸ້ານພິມເອກະສານຂະໜາດນຸ້ອຍ);

-

ທຶນການສຶກສາ ລະດັບປະລິຍາໂທ ຈານວນ 45ທຶນ;

-

ພັດທະນາລະບົບຫັກສູດໃຫຸ້ແກ່ 14 ກົມ;

-

ພັດທະນາປື້ມແບບຮຽນຈານວນ 131ຫົວ;

-

ແລະ ບັນດາອປະກອນໃຫຸ້ແກ່ ຄະນະວິສາວະກາສາດ ແລະ ຄະນະ
ສະຖາປັດຕະຍາກາ.

3. ປະເພດຂອງທຶນ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ທຶນກູຸ້ຢືມ
ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)
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ໄລຍະເວລາ: 2017-2023
ງົບປະມານ: ທຶນຊ່ວຍເຫືອ: 23,470,000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນກູຸ້ຢືມ
16,450,000 ໂດລາສະຫະລັດ
ຊື່ໂຄງການ: ການສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງຄັ້ງທີ II (ໃຫຸ້ແກ່
4ມະຫາໄລພາກລັດໃນ ສປປ ລາວ)
ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນປະເທດລາວລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ :
https://www.adb.org/projects/48127-002/main

3.5.
•

ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ (ມຈ) (CU, 2020)

ສະຖານະການຂອງສະຖາບັນຂອງ IRO
ຍັງບທັນມີລະບຽບສະເພາະຂອງຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເທື່ອ. ໃນອານາຄົດອັນ
ໃກຸ້ນິີ້, ມັນໄດຸ້ຖືກຮ່າງຂື້ນເພື່ອສະເໜີຂການອະນມັດ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ແລະ ຄາດ
ວ່າຈະປ່ຽນເປັນຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະເພາະກັບລະບອບແລະເອກະລາດຂອງຕົນ. ມີ 2 ພະ
ແນກຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ສາກົນ: 1) ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ, 2) ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລາຍງານ.
IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກເປັນທີ່ຮູຸ້ກັນໃນນາມຫຸ້ອງການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາ
ກົນ. ຊຶ່ງໄດຸ້ແຍກອອກຈາກຫຸ້ອງກວ່າການປົກຄອງໃນປີ 2010 (ກ່ອນໜຸ້ານິີ້ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຫຸ້ອງການບ
ລິຫານ).

•

ໜຸ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະສາລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກມີດັ່ງນິີ້:
➢ ຮ່າງເອກະສານທັງໝົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ການ
ຫັນເປັນຫຸ້ນສ່ວນສາກົນ.
➢ ອານວຍຄວາມສະດວກທກເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫຸ້ນັກສຶກສາ, ອາຈານ
ສອນ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູຸ້ນາມະຫາວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກາສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ:
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ການປະຊຸມ, ການແລກປ່ຽນໂຄງການ, ການໄປຢຸ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວຸ້າ
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ.
➢ ປະສານງານກັບຄ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຂກອື່ນໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາການຮ່ວມ
ມື.
➢ ວາງແຜນກິດຈະກາການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການສະໜັບສະໜູນ
ອື່ນໆ.
➢ ແຜນການຄານັບຮັບຕຸ້ອນແຂກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
➢ ຕິດຕາມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດຸ້ມາຢຸ້ຽມ
ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບມະຫາໄລຈາປາສັກ.
➢ ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກາຂໍ້ມູນປະຈາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ ການວາງ
ແຜນປະຈາປີ ແລະ ລາຍງານຂອງຫຸ້ອງກາ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆເພື່ອສະຫຼຸບແຜນການ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.
➢ ຊອກຫາໂອກາດໃນການສຸ້າງເຄືອຂ່າຍໃຫຸ້ມີລະດັບສາກົນຫາຍຂຶ້ນ.
•

ດຸ້ານບກຄະລາກອນ
ພາຍໃຕຸ້ພະແນກແຜນການ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມະຫາໄລຈາປາສັກ, ໄດຸ້ມີ
ບກຄະລາກອນຈານວນ 7 ທ່ານ, ຊຶ່ງປະຫວັດທັງໝົດມີຄືດັ່ງນິີ້:
o ຜູຸ້ອານວຍການ 1 ທ່ານ: ເປັນຜູຸ້ຕິດຕາມກວດກາວຽກທັງໝົດຂອງຫຸ້ອງການ, ແລະ
ເປັນຜູຸ້ຕ່າງໜຸ້າພາຍໃຕຸ້ຄາຊິີ້ນາຂອງຄະນະກາມະການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນກາ
ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ 1ທ່ານ: ຮອງຫົວໜຸ້າແຜນການ
ແລະ

ການລາຍງານມີສິດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍທີ່

ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ, ໃນກລະນີຜູຸ້ອານວຍການບໍ່ຢູ່:
ຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫຸ້ອງການແທນ
.
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o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ: ຮອງຫົວໜຸ້າຫຸ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ ມີສິດທີ່ຈະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພະແນກ ການຮ່ວມມື
ສາກົນ, ໃນກລະນີຜູຸ້ອານວຍການບໍ່ຢູ່: ຮອງຫົວໜຸ້າຜູຸ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມີສິດການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫຸ້ອງການແທນ.
o ຫົວໜຸ້າພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ 1 ທ່ານ: ມີສິດອານາດໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນເຊັ່ນ: ຮ່າງເອກະສານ/ຂໍ້ຕົກ
ລົງກັບເປົ້າໝາຍການຮ່ວມມືສາກົນທັງໝົດກັບສະຖາບັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ເປັນ
ຜູຸ້ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ທກເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນສາລັບນັກຮຽນ, ອາຈານ,
ພະນັກງານ

ແລະ

ຜູຸ້ນາມະຫາວິທະຍາໄລ

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກາສາກົນເຊັ່ນ:

ການປະຊຸມ, ໂຄງການແລກປ່ຽນ, ການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ການເຮັດຄົ້ນຄວຸ້າກັບ
ຄູ່ຮ່ວມງານ, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ
ແຂກອື່ນໆ ເພື່ອໃຫຸ້ການຮ່ວມມືໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ.
o ຫົວໜຸ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລາຍງານ 1 ທ່ານ: ຊຶ່ງມີສິດຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານຕ່າງໆເຊັ່ນ:

ການວາງແຜນກິດຈະກາການຮ່ວມມືສາກົນກັບຄູ່ຮ່ວມງານ

ອົງການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ,

ແລະ

ກະກຽມວາງແຜນການຕຸ້ອນຮັບແຂກທີ່ມາຢຸ້ຽມຢາມ

ຂອງມະຫາໄລ, ຕິດຕາມ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແຂກສາກົນທີ່ມາຢຸ້ຽມຢາມ
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ, ວາງແຜນ ແລະ ເກັບກາແຜນງານ
ແບບລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ແຜນປີຂອງພະແນກ ແລະ ພາກວິຊາ
ເພື່ອສະຫຼຸບໃຫຸ້ ແຜນໃຫ່ຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນບົດລາຍງານປະຈາປີ.
o ພະນັກງານ 2 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຮັບຜິດຊອຍວຽກຊ່ວຍ ໃນການເຮັດວຽກຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງທັງສອງພະແນກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໜຸ້າທີ່ຂອງພະແນກການຮ່ວມມືສາກົນ
ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ.
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•

ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກາ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກາສາລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ ໄດຸ້ຖືກຈັດຕັ້ງ
ໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ຊຶ່ງໄດຸ້ເຫັນການກະທາສະເພາະ ເພື່ອສົ່ງ
ເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລິີ້ມພາກພື້ນ/ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄົ້ນຄວຸ້າ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືສາກົນດັ່ງມີລາຍລະອຽດລ່ມນິີ້:
ມ.ຈ າປາສັກ ໄດຸ້ກ ານົດການວາງແຜນການຍ ດທະສາດໃນການພັດທະນາໂດຍມີວ ິໄສທັດ ,
ພາລະກິດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຫັກຮອດປີ 2030 ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
ວິໄສທັດ
ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກໃຫຸ້ກາຍເປັນສູນການສຶກສາ,

ການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາ

ສາດ ແລະ ການບລິການດຸ້ານວິຊາການທີ່ມີຄນນະພາບ, ເປັນສະຖາບັນສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດ
ກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມໃນພາກໃຕຸ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ພາລະກິດ
1. ຍົກສູງຄນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ.
2. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວຸ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບລິການວິຊາການໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດ
ທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ທຸ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ສົ່ງ ເສີມຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດ, ປະຊາຊົນຜູຸ້ທ ກຍາກທີ່ອ າຫສ່ຢ ູ່ຫ່ າງໄກສອກລີກ ແລະ ແມ່ຍິງ
ໃຫຸ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດຸ້ຫາຍຂຶ້ນ
່ .
4. ພັດທະນາດຸ້ານການບລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂື້ນ.
5. ເພີ່ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
6. ສຸ້າງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຸ້ເປັນສະຖາບັນສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລຸ້ອມ.
ມີ 8 ແຜນງານ ແລະ 30 ໂຄງການຂອງ ແຜນພັດທະນາຍດທະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ
ແຕ່ປີ 2020 ຫາ 2030. CU-IRO ເຮັດວຽກສະເພາະພາຍໃນແຜນງານດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
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ແຜນງານທີ 7: ເພິີ້ມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານວິຊາການທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
•

ໂຄງການ 1: ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃຫຸ້ແກ່ບັນດາໂຄງການການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ
ແລະ ສາກົນ.
o ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຫັກທີ 1: ປັບປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບນິ
ຕິກາທີ່ຕິດພັນກັບການຮັດແໜຸ້ນ ແລະ ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ.
o ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຫັກທີ 2: ການຢຸ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບສະຖາບັນ
ຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
o ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຫັກທີ 3: ປັບປງການປະສານງານໃຫຸ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ແລະ ວ່ອງໄວ.
o ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຫັກທີ 4: ປັບປງການກວດກາ ແລະ ປະເມີນລະບົບເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືໃຫຸ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແກຸ້ໄຂບັນຫາຂໍ້
ບົກຜ່ອງຕ່າງໆໃຫຸ້ທັນເວລາ.
o ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຫັກທີ 5:
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາກົນໃຫຸ້ແກ່ສະມາຊິກຄະນະ ວິຊາ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫຸ້ປະສົບຜົນສາເລັດ.

•

ໂຄງການ 2: ໂຄງການຂະຫຍາຍເຄື່ອງຂ່າຍການຮ່ວມມື ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
o ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຫັກ: ວາງແຜນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດຸ້ານເຕັກນິກ, ການຄົ້ນ
ຄວຸ້າ, ການພັດທະນາຫັກສູດ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລ,
ສະຖາບັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດຸ້ານແນວຄິດ, ການເຄື່ອນໄຫວ,
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ.

ໃນປະຈບັນ, IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກບໍ່ມີແຜນຍດທະສາດສະເພາະສາລັບສາກົນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດຸ້ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂອງສະຖາບັນ.

> 63

IRO Management Guide for Lao PDR HEIs

ໃນໄລຍະ 5 ປີທຜ
ີ່ າ່ ນມາ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກໄດຸ້ມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ/ຫລື ຮ່ວມໃນ
4ໂຄງການລະດັບສາກົນດັ່ງຂໍ້ມນ
ູ ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
1. ປະເພດຂອງທຶນ: ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ
1.

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: EU Commission

2.

ໄລຍະເວລາ: 2015 - 2019

3.

ງົບປະມານ: 8000 EURO

4.

ຊື່ໂຄງການ: International Mobility

5.

ຫົວຂໍ້: ທຶນການສຶກສາ SHARE ລຸ້ນທີ 3, 4 ແລະ ລຸ້ນທີ 5

6.

ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: https://www.share-asean.eu/activities/scholarship

2. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫັກສູດ
•

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union

•

ໄລຍະເວລາ: 2017-2020

•

ງົບປະມານ: 78,179 ຢູໂຣ

•

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ

•

ຫົວຂໍ້: ໂຄງການກະສິກາແບບຢືນຍົງ (SFARM).

•

ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: http://www.sfarm-project.eu/

3. ປະເພດຂອງທຶນ: ການພັດທະນາຫັກສູດ
•

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: Erasmus+ programme-European Union

•

ໄລຍະເວລາ: 2018-2021

•

ງົບປະມານ: 96,920 ຢູໂຣ

•

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການຮ່ວມ

•

ຫົວຂໍ້: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດຸ້ານດິຈິຕອລໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສາລັບມະຫາວິ
ທະຍາໄລອາຊີ/ໂຄງການ Digi-CHE-aSAI project
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•

ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: www.digi-che-asia.eu

4. ປະເພດຂອງທຶນ: ຝຶກອົບຮົມ

3.6.
•

•

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ: ມູນລະນິທິ Eurasia ຈາກປະເທດຍີ່ປ່ນ

•

ໄລຍະເວລາ: 2020-2022

•

ງົບປະມານ: 25,000 ໂດລາສະຫະລັດ

•

ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການໜຶ່ງສຶກສາໃນອາຊີ

•

ຫົວຂໍ້: ການສຶກສາໂຄງການຊຸມຊົນອາຊຽນ 2020_ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ

•

ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: http://www.eurasia.or.jp/en/

ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ (ມຂ) (SKU, 2020)

ສະຖານະການຂອງສະຖາບັນຂອງ IRO
IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດເປັນທີ່ຮູຸ້ຈັກເປັນພະແນກພົວພັນພາຍນອກ
ພາຍໃຕຸ້ຫຸ້ອງການສັງລວມ ແລະ ການຮ່ວມມື. ຊຶ່ງມີແຜນຈະແຍກອອກຈາຫຸ້ອງການທົ່ວໄປ
ແລະ ການຮ່ວມືເພື່ອການເປັນ IRO ທີ່ເປັນເອກະລາດ. ມ.ຂ ກາລັງຮ່າງກົດລະບຽບເພື່ອຮອງ
ຮັບ IRO ໃຫ່ມໃນອານາຄົດອັນໃກຸ້ນິີ້.

•

ໜຸ້າທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະສາລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດມີດັ່ງນິີ້:
➢ ກະກຽມເນື້ອໃນ ແລະ ປະສານງານເພື່ອການແລກປ່ຽນທາງວິຊາການ, ຮ່າງບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອການຮ່ວມມືລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄ່ຮ່ວມງານ.
➢ ຮ່ວມມືດຸ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ປົກຄອງ ແລະ ປະເມີນກິດຈະກາດັ່ງກ່າວ.
➢ ດາເນີນການເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງເພື່ອຂອະນມັດຈາກປະທານ ມ.ຂ ເພື່ອໃຫຸ້ພະນັກງານ
ແລະ ນັກສຶກສາປະຕິບັດກິດຈະກາຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດຸ້.
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➢ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ, ນັກຄົ້ນ
ຄວຸ້າ, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ດາເນີນການຝຶກອົບຮົມ, ການສາມະນາ ແລະ ການແລກ
ປ່ຽນ ແລະ ການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ.
➢ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການດາເນີນງານຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU), ບົດບັນ
ທຶກສັນຍາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດ.
➢ ຍົກລະດັບ ແລະ ໃຫຸ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ.
➢ ປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງສະມາຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.
•

ບກຄະລາກອນ

ມີພະນັກງານ 4 ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃນຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໂດຍມີຫົວໜຸ້າພະແນກ 1ທ່ານ ແລະ
ພະນັກງານ 4ທ່ານ. ໜຸ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ IRD
ແມ່ນໄດຸ້ອະທິບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້:
•

ຫົວໜຸ້າພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ 1 ທ່ານ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທັງໝົດຂອງຫຸ້ອງການ,
ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜຸ້າພະແນກສັງລວມ ແລະ ພະແນກການຮ່ວມມື ແລະ
ຍັງຊ່ວຍຜູຸ້ອານວຍການໃນການຄຸ້ມຄອງທກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການບລິຫານສາລັບວຽກ
ງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

•

ພະນັກງານ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບລິຫານເຊັ່ນ: ພິທີການຮ່າງເອກະສານທາງການ
ເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນອົງການປົກຄອງພາກພື້ນ
ແລະ ທຸ້ອງຖິ່ນ, ກະກຽມການຕຸ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຫຸ້ອງການ.

•

ພະນັກງານ 1 ທ່ານ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອທກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບວຽກງານພາຍນອກ, ຂໍ້ຕົກລົງສອງ
ຝ່າຍ ແລະ ຫາຍພາກສ່ວນ, ປະກອບ ແລະ ດາເນີນການກ່ຽວກັບ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າ
ໃຈ, ບົດບັນທຶກສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການອີກຂັ້ນໜຶ່ງທັງ ໃນລະດັບທຸ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ລະດັບຊາດ.

•

ພະນັກງານ 1
ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງທກໆວຽກທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການສະສົມໂຄງການ ລະ
ຫວ່າງປະເທດ, ຜູຸ້ຊ່ຽວຊານສາກົນ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ບັດວີ່ຊ່າ ແລະ ບັດປະຈາຕົວນັກ
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ສຶກສາ. ສະເໜີເອກະສານເພື່ອຂຄາເຫັນຈາກລັດຖະບານລາວ,
ແປເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ອັງກິດເປັນພາສາລາວ ແລະ ຕິດຕາມຜູຸ້ຊ່ຽວຊານ,
ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຮຽນ.
•

ພາລະບົດບາດ ແລະ ກິດຈະກາ

ກິດຈະກາສາລັບ IRO ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດແມ່ນດາເນີນ ໄປຕາມ ແຜນຍດທະ
ສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ອີງຕາມ ແຜນຍດທະສາດຂອງ ມ.ຂ ປີ 2016-2020-2025 ແລະ ວິໄສ
ທັດໃນປີ 2030, SKU–IROs ພັດທະນາກິດຈະກາຂອງຕົນປະມານບູລິມະສິດຍດທະສາດ ທີ່ການົດ
ໄວຸ້ໃນການຮ່ວມມື, ຊຶ່ງມີດັ່ງນິີ້:
ແຜນຍດທະສາດທີ 6: ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5ຂໍ້ຄືດັ່ງນິີ້:
-

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ 27: ສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາທິດທາງໃຫຸ້ແກ່ການຮ່ວມມືສາກົນ

-

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ 28: ການສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄາແນະນາສາລັບການຮ່ວມມື
ກັບພາຍນອກ.

-

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ 29: ພັດທະນາກົນໄກການຮ່ວມມືສາລັບການພົວພັນພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ.

-

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ 30: ສຸ້າງ ແລະ
ພັດທະນານິຕິກາຂອງລະບົບກົນໄກການຮ່ວມມື ສາລັບການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອກ.

-

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ 31: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະສິດທິຜົນ ຂອງການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອກ.

ໃນປະຈບັນ, ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ SKU ບໍ່ໄດຸ້ມແ
ີ ຜນການສະເພາະຊັດເຈນທີ່ການົດ
ກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ວ່າ ຫຸ້ອງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະບັນລເປົ້າໝາຍ
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ຍດທະສາດທີ່ການົດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດຸ້ນາເອົາມມມອງສາກົນເຂົ້າໃນໜຸ້າວຽກ
ທັງໝົດ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ SKU ບໍ່ໄດຸ້ເຮັດບົດລາຍງານສັງລວມ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງ
ການ ຂອງ ສາກົນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ.

3.7.

•

ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ (UHS) (UHS 2020)

ສະຖານະພາບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື

ພະແນກຮ່ວມມື ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຊິີ້ນ າ ຂອງ ຫຸ້ອງການບ ລິຫານ ທີ່ຖືເປັນໜຶ່ງໃນ 9 ພະແນກການ
ຂອງ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ, ສຸ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕຸ້ ດາ
ລັດ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 349/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017. ຂະແໜງການວິຊາ
ສະເພາະຕ່າງ ຂອງ ສະຖາບັນ , ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສ ຂະພາບ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຄຸ້ມ
ຄອງ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສກ.

•

ພາລະບົດບາດ
ພາລະບົດບາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ ແມ່ນ:
− ຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ເວທີສາກົນ.
− ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.
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− ອານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ ຂອງ ນັກຮຽນ ແລະ
ພະນັກງານ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ.
− ອານວຍຄວາມສະດວກໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດ ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງ
ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານນິຕິກາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານພົນພັນ.
− ຕິດຕາມການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສາລັບສັນຍາທີ່ໄດຸ້ຖືກລົງນາມກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.

•

ການຈັດສັນພະນັກງານ

ພະແນກຮ່ວມມືປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດຈານວນ 4 ຄົນ ລວມມີ ຫົວໜຸ້າພະແນກຈານວນ
1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຈານວນ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈານວນ 2 ທ່ານ.
ໜຸ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຕ່າງໆ ຂອງ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລ່ມນິີ້:

o ຫົວໜຸ້າພະແນກ ຈານວນ 1 ທ່ານ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມທັງໝົດ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັນ
ກັບ ການຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້ແກ່ ຫົວໜຸ້າກົມ ເພື່ອດາເນີນວຽກ
ງານທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບ ການບລິຫານ ຂອງ ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
o ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຈານວນ 1 ທ່ານ: ມີໜຸ້າທີ່ຊ່ວຍເຫືອ ຫົວໜຸ້າພະແນກ ສາລັບວຽກ
ງານທີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກງານການຮ່ວມມື ຂອງ ພະແນກ.
o ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການທີ່ ເ ປັ ນ ສະມາຊິ ກ ຈ ານວນ 1 ທ່ າ ນ, ມີ ໜ ຸ້ າ ທີ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ສຸ້າງສັນຍາ ແລະ ໜຸ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບ ອາສາສະໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານ.
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o ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຈານວນ 1 ທ່ານ, ມີໜຸ້າທີ່ກ່ຽວກັບ ການ
ບລິຫານ, ການວາງແຜນ ແລະ ວຽກງານເລຂານການ.

•

ບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລະຫວ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ
ແມ່ນໄດຸ້ຮັບການພັດທະນາໃຫຸ້ສອດຄ່ອງຕາມ ນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ຫື ການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການ
ຮ່ວມ (ເຊັ່ນ ສັນຍາ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ອື່ນໆ), ອານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບເອົາ ອາສາສະ
ໝັກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ.

ເນື່ື້້ອໃນ ຂອງ ແຜນຍດທະສາດ ຂອງ ພະແນກຮ່ວມມື, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ ມີ
ລາຍລະອຽດລ່ມນິີ້:
ວິໄສທັດ:
ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ ແນ່ໃສ່ໃຫຸ້ເປັນ ມະຫາໄລທີ່ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບໃນ
ເວທີສາກົນ ໃຫຸ້ເປັນ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດໄດຸ້.
ພາລະກິດ:
ການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບອົງກອນ ແມ່ນມີ ພາລະກິດດຽວ ທີ່ຍົກລະດັບຄນນະ
ພາບຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດຸ້ານສຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງພັດທະນາການສຶກສາ,
ວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ໃຫຸ້ບລິການແກ່ປະຊາຊົນ.
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ພະແນກຮ່ວມມື ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ ມີ ເປົ້າໝາຍຫັກ, ແຜນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ແຜນຍດທະສາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫຸ້
ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍບູລິມະສິດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄື:
▪

ການແລກປ່ຽນພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ.

▪

ດາເນີນ ໂຄງການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາທີ່ຮ່ວມມືກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໃຫຸ້ຄວາມສົນໃຈ.

▪

ດາເນີນການ ສິດສອນ ແລະ ຈັດງານການສຶກສາ.

▪

ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດຸ້ານການສຶກສາ.

▪

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

▪

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ໄດຸ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນແລຸ້ວ.

ສາລັບແຜນຍດທະສາດ 5 ປີ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຂະພາບ ປະກອບມີ ແຜນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ລວມມີດັ່ງນິີ້:

▪

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

▪

ໂຄງການພັດທະນາການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ.

▪

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ພະນັກງານ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ
ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ.

▪

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບໂຄງການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ.
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ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ພະແນກແຜນການ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສດສຂະພາບ ແມ່ນໄດຸ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ແລະ/ຫື ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນ ໂຄງການລະຫວ່າງປະເທດ ຈານວນ 1 ໂຄງການ ດັ່ງມີຂໍ້ມູນລ່ມນິີ້:
•

ປະເພດຂອງທຶນ:

ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ

•

ຜູຸ້ໃຫຸ້ທຶນ:

Seoul Project

•

ໄລຍະເວລາ:

10 ປີ

•

ງົບປະມານ:

ບໍ່ເປີດເຜີຍ ເນື່ອງຈາກເປັນຄວາມລັບ

•

ຊື່ໂຄງການ:

ໂຄງການ KOHFI, ທ່ານ ດຣ ລີ ຈົງ ວກ.

•

ຫົວຂໍ້:

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ.

•

ລິ້ງເພື່ອເຂົ້າເບີ່ງໂຄງການ: https://medicine.snu.ac.kr/en/node/649

4. ສິ່ງທຸ້າທາຍທົ່ວໄປ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນວັກນິີ້ ໄດຸ້ການົດພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ບັນດາສິ່ງທຸ້າທາຍຫັກ ຂອງ ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ
ໄດຸ້ວິເຄາະ ຂໍ້ຈາກັດທົ່ວໄປດັ່ງກ່າວທີ່ຂະແໜງການທີ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ ໄດຸ້ປະສົບບັນຫາທາງດຸ້ານອປະສັກທີ່ໜັກໜ່ວງ
ໃນແຕ່ລະມື້ຂອງການປະຕິບັດໜຸ້າທີ່ ຂອງ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ (IROs). ບັນດາສິ່ງທຸ້າທາຍດັ່ງກ່າວນິີ້
ໄດຸ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫຸ້ ມີຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ ຄື:

•

ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈາກັດ ເຊັ່ນ: ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ອປະກອນ ແລະ ຫຸ້ອງທົດ
ລອງ. ຄວາມຮຽກຮຸ້ອງຕຸ້ອງການທາງດຸ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການສິດສອນ ແມ່ນຖື
ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາອປະສັກທີ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ພົບພໍ້ໃນແຕ່ລະມື້. ຜົນກະທົບທີ່
ເນື່ອງມາຈາກ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສິດສອນທີ່ບໍ່ພຽງພ ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງ
ອປະກອນໄອທີອນ
ື່ ໆ ລວມມີ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທີ່ໄວ, ຫສະໝດທີ່ມີປື້ມພຽງພ ຫື ອປະກອນໃນ
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ການນາໃຊຸ້ຫຸ້ອງທົດລອງຢູໃ
່ ນຫຸ້ອງຮຽນ ຊຶ່ງຖືວ່າມີອິດທະພົນສ່ວນຫລາຍໃຫຸ້ແກ່ ລະດັບຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຮັກຮູຸ້ ຂອງ ບັນດານັກສຶກສາ. ໂດຍອີງໃສ່ຈດຢືນຂອງນາຍຄູ່, ການທີ່ມີ
ຊັບພະຍາກອນໜຸ້ອຍ ຈະສຸ້າງຄວາມຫຍງຸ້ ຍາກໃຫຸ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ກະຕກຄວາມສົນໃຈ ຂອງ
ນັກສຶກສາ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄນນະພາບຂອງການສອນ. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນ
ທົ່ວປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເມື່ອມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຈະມີແຫ່ງຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີໃຫຸ້ແກ່
ບັນດານັກສຶກສາ,

ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ລຸ້າສະໄໝ

ຫື

ມີຄວາມຈາເປັນທີ່ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ປບ
ັ ປງແກຸ້ໄຂ

(Hayden 2019). ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຈະໄດຸ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທກ
ີ ານສອນໂຕຕໍ່ໂຕ ແລະ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກ ການສອນແບບທິດສະດີທົ່ວໄປ, ຊຶ່ງຈະສາມາດປະຕິບັດ
ໄດຸ້ໃນຕົວຈິງໂດຍການຍົກລະດັບລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ໃຫຸ້ກາຍເປັນຮູບປະ
ທາ, ເຫັນຄວນມີການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນທາງດຸ້ານການຍົກລະດັບແຫ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານການ
ສຶກສາ ສາລັບລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ເຫັນໄດຸ້ເຖິງຄວາມຈາເປັນທີ່ບພ
ໍ່ ຽງແຕ່ສມ
ໃສ່ການເກັບກາ ຫື ປັບປງແຫ່ງຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ເປັນທາງກາຍຍະພາບ, ແຕ່ພຸ້ອມທັງ ການພັດທະນາ ແລະ
ປັບປງ ທັດສະຕ່າງໆ ທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ບລິຫານ ເຊັນ
ດຽວກັນກັບ ບັນດານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາສາມາດນາໃຊຸ້ແຫ່ງຊັບພະຍາກອນ
ດັ່ງກ່າວໃຫຸ້ເກີດປະໂຫຍດໄດຸ້ (SKU 2020).

•

ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈາກັດ ສາລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງລັດ. ການຂາດເຂີນການຈັດ
ສັນງົບປະມານສາລັບຂະແໜງການສຶກສາໃນໄລຍະສອງ-ສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈາ
ເປັນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຊອກວ່າທີ່ແກຸ້ໄຂໂດຍດ່ວນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຂະແໜງການສຶກສາຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ຈັດສັນບູລມ
ິ ະສິດການແຊກແຊງຂະແໜງການສຶກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່
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ມີຢູ່ຢ່າງຈາກັດ ໄດຸ້ຖກ
ື ນາໃຊຸ້ໃນວຽກງານທີ່ມີຄວາມຈາເປັນທີ່ສດ. ສັງລວມແລຸ້ວ, ບັນດາບູລິມະສິດ
ຕ່າງໆ ແມ່ນ (ກ) ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ການຂຶ້ນແຜນ
ງົບປະມານ, (ຂ) ເພີ່ມງົບປະມານກ່ຽວກັບການດາເນີນງານຢູ່ທຸ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ແລະ ຈັດສັນໃຫຸ້ເທຼົ່າທຽມກັນ, ພຸ້ອມທັງ ການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາລັບທີ່ປຶກສາທາງດຸ້ານ
ການສິດສອນ ແລະ ຜູຸ້ຕິດຕາມໂຮງຮຽນ, ແລະ (ຄ) ເສີມສຸ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາ ການ
ວາງແຜນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜນການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນຊີ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES 2020).

•

ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະທີ່ບພ
ໍ່ ຽງພ ຂອງ ພະນັກງານບລິຫານ, ເຕັກນິກ ແລະ ອາຈານສອນ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຄ່າສະເລ່ຍ ຂອງ ອັດຕາສ່ວນ ລະຫວ່າງ ນັກຮຽນ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນ
ມີຄ່າເໝາະສົມ (12 ຕໍ່ 1 ໃນໄລຍະສົກຮຽນປີ 2012 – 2013). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາອາຈານ
ເຫລຼົ່ານັ້ນສ່ວນຫລາຍແລຸ້ວແມ່ນແບກຫາບໜຸ້າທີ່ທາງດຸ້ານວຽກງານບລິຫານເພີ່ມຂຶ້ນ. ພຸ້ອມນິີ້, ພະ
ນັກງານວິຊາການທັງໝົດ ມີພັນທະທີ່ຈະຕຸ້ອງເຮັດວຽກທາງດຸ້ານການບລິຫານ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການກະກຽມ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ ຄວາມຮູຸ້ທາງດຸ້ານການສິດສອນທີ່
ມີຄນນະພາບສູງ ແລະ ການສຶກສາໃຫຸ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນຂອງເຂົາ. ອັດຕາສ່ວນສະເລ່ຍ ລະຫວ່າງ
ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ແມ່ນໄດຸ້ຖືກການົດໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນຄ່າ 1
– 6 – 3. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄູ່ອາຈານແຕ່ລະຄົນ ຈະມີ ອາຈານລະດັບປະລິນຍາເອກ 1 ຄົນ - ອາຈານ
ລະດັບປະລິນຍາໂທ 6 ຄົນ - ອາຈານລະດັບປະລິນຍາຕີ 3 ຄົນ (MoES 2015).

•

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍສົມທຽບກັບ ມາດຕະຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ບໍ່ທັນມີຄນວດທິທີ່ພຽງພ
ຊຶ່ງມີຕົວເລກໜຸ້ອຍກ່ວາ 5 ເປີເຊັນ ຂອງ ພະນັກງານເຕັກນິກ ແລະ ອາຈານສອນ ທີ່ມຄ
ີ ນວດທິຈົບ
ລະດັບປະລິນຍາເອກ.
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ປັດໄຈຫັກດຸ້ານໜຶ່ງທີ່ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ຄນວດທິ ຂອງ ສະມາຊິກພະນັກງານເຕັກນິກ ແມ່ນ ຄວາມ
ສາມາດທາງດຸ້ານພາສາ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສາມາດໃນການນາໃຊຸ້ພາສາອັງກິດໃນສາຍອາຊີບ
ຂອງພວກເຂົາ.
ພາສາອັງກິດ

ແມ່ນຖືກນາໃຊຸ້ແຜ່ຫລາຍເປັນຄືກັນກັບພາສາສື່ສານຢູໃ
່ ນບັນດາປະເທດຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕຸ້. ບັນດາພະນັກງານສອນເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູຸ້ທສ
ີ່ າມາດນາໃຊຸ້ພາສາອັງກິດ ຈະໄດຸ້ຮັບໂອກາດ
ໃນການເຮັດວຽກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ. ດຸ້ານໜຶ່ງອີກ, ພະນັກງານຄູລາວ ທີ່
ໄດຸ້ອທິດຕົນເອງໃນການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານພາສາອັງກິດຂອງເຂົາ ທີ່ສາມາດ
ນາໃຊຸ້ທາງດຸ້ານການສຶກສາ (Peak, et al. 2018). ໃນປະຈບັນ, ບັນດາຜູບ
ຸ້ ັນລະຍາຍ ໄດຸ້ນາໃຊຸ້
ຍດທະສາດການສອນທີ່ບເໍ່ ໝາະສົມ ທີ່ບັນທອນຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຍົກລະດັບການສຸ້າງພາສາ.
ດຸ້ານໜຶ່ງອີກ, ມີອາຈານສອນພາສາອັງກິດຈານວນໜຶ່ງ ບໍ່ມີຄວາມຮູຸ້ທີ່ຈາເປັນ (Souriyavongsa,
Rany and Jafre 2013). ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາຄູອາຈານບໍ່ສາມາດຊັກຊວນແລະສົ່ງເສີມການພັດ ທະ
ນາແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາໃນການຮຽນວິຊາທີ່ີກ່ຽວຂຸ້ອງ
(Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013).

•

ການພັດທະນາເທື່ອລະກຸ້າວ ແຕ່ວາ່ ລະບົບຢັ້ງຢືນຄນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງສະຖາ
ບັນ ແລະ ລະດັບຊາດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທນ
ັ ສກງອມ. ຂອບການຢັ້ງຢືນຄນນະພາບຂອງການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ, ແຕ່ວ່າ ຍັງຕຸ້ອງໃຊຸ້ເວລາດົນພ
ສົມຄວນເພື່ອພັກດັນໃຫຸ້ມີຄວາມກຸ້າວໜຸ້າ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດຸ້ສຸ້າງ ສູນຢັ້ງຢືນ
ຄນນະພາບການສຶກສາ - Education Quality Assurance Center (EQAC) ໃນປິີ 2008 ໂດຍ
ມີຈດປະສົງທີ່ຈະຄມ
ຸ້ ຄອງການປະເມີນມາດຕະການການສິດສອນ,

ໂດຍນາໃຊຸ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ

ຂຸ້ອງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ສູນຢັ້ງຢືນຄນນະພາບການສຶກສາ ໄດຸ້ຖືກສຸ້າງຂຶ້ນເນື່ອງມາຈາກ
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ການຮັບຮູຸ້ຄວາມຈາເປັນໃນລະດັບຊາດ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການຮຽກຮຸ້ອງ ແລະ ແຮງກົດດັນ ຂອງ
ຝ່າຍຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານທາງດຸ້ານການຢັ້ງຢືນຄນນະພາບທາງດຸ້ານການສຶກສາຂອງລະດັບ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ແຕ່ວ່າ ການສຸ້າງສູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຂອບວຽກງານທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ຂາດ
ລາຍລະອຽດຈດປະສົງ, ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ. ດຸ້ວຍ
ເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ,

ຮູບແບບໃໝ່ນິີ້ສຸ້າງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜອງການບລິການທີ່ຂດ
ັ ຕໍ່ການຢັ້ງ

ຢືນຄນນະພາບສາລັບສັງຄົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຍົກຕົວຢ່າງ ບໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດ
ຕາມ ແລະ ໃຫຸ້ຄາແນະນາທາງດຸ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄນນະພາບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດທັງ
ໝົດຂອງລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສາ (DAAD 2019).

ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ມີຫລັກສູດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫລາຍ ແຕ່ບໄໍ່ ດຸ້ຢໃ
ູ່ ນການຄມ
ຸ້
ຄອງ. ແຜນການໃນການພັດທະນາກົດລະບຽບແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນໃນການນາໃຊຸ້ໃນອານາຄົດ
ອັນໃກຸ້.

ກົດລະບຽບທີ່ມີນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດນາໃຊຸ້ໃນການສື່ສານກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ

ໄດຸ້ຢ່າງຖືກຕຸ້ອງໄດຸ້ ແລະ ເຫັນວ່າ ວຽກງານໃນຕໍ່ໜຸ້າ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສມໃສ່ສົ່ງເສີມການຮັບຮູຸ້ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາການຢັ້ງຢືນຄນນະພາບ ທີ່ຕິດພັນກັບ ພະນັກງານຄມ
ຸ້ ຄອງ, ເຕັກນິກ ແລະ ອາຈານສອນ ໃນ
ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (DAAD 2019).

•

ການອອກແບບຫລັກສູນການຮຽນທີ່ລາຸ້ ສະໄຫມ. ຫລັກສູດການຮຽນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການອອກ
ແບບຫັກການຮຽນທີ່ແທດເໝາະ ແມ່ນ ບັນຫາຫັກທີ່ຈະຕຸ້ອງພິຈາລະນາ. ໃນປະຈບັນ, ບັນດາມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢູໃ
່ ນໄລຍະການກະກຽມທັດສະທາງດຸ້ານວິຊາຊີບໃຫຸ້ແກ່ ນັກ
ຮຽນນັກສຶກສາ ເພື່ອສະໜອງເຂົ້າໃນ ບ່ອນເຮັດວຽກງານໃນອານາຄົດ ຍຸ້ອນວ່າ ບັນດານັກສຶກສາ
ເຫລຼົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທນ
ັ ໄດຸ້ຕາມເກນສາລັບການເຮັດວຽກລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ (SKU 2020).
ຕົວຢ່າງ, ນັກຮຽນຕຸ້ອງການທີ່ຈະນາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທນ
ັ ສະໄໝສູງໃນຫຸ້ອງຮຽນພາສາ. ເຖິງຢ່າງ
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ໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາຄູຍັງນາໃຊຸ້ ປື້ມແບບຮຽນທີ່ລຸ້າສະໄໝ, ເຄື່ອງມືໃນການສິດສອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ,
ວິທີການສິດສອນທີ່ບມ
ໍ່ ີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍດທະສາດການຮຽນທີ່ເກຼົ່າບໍ່ແທດເໝາະ, ສົ່ງຜົນໃຫຸ້
ນັກສຶກສາລາວ ຮຽນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ (Souriyavongsa, Rany and Jafre 2013). ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕຸ້ອງການການວ່າຈຸ້າງງານໃນຫລາຍຂະແໜງອດສະຫະກາຕ່າງໆ,

ຫັກສູດດັ່ງ

ກ່າວ ຄວນຈະໄດຸ້ຮັບການຍົກລະດັບໂດຍອີງຕາມຄນວດທິທີ່ຕະຫລາດແຮງງານຕຸ້ອງການ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບຍດທະສາດແຫ່ງຊາດ (UNDP & Gov Lao PDR 2003). ພຸ້ອມນິີ້, ການຫັນປ່ຽນ
ນັ້ນ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ສມໃສ່ ທັດສະທາງດຸ້ານສັງຄົມ (Soft Skills), ທັດສະທາງດຸ້ານວິຊາຊີບ, ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງນັກຮຽນ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມພຸ້ອມໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ
ທີ່ ສປປ ລາວ ຕຸ້ອງການແທຸ້ໆ (Siharath 2007).

•

ຫັກສູດທີ່ບໄໍ່ ດຸ້ມກ
ີ ານປະຕິສາພັນກັບ ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ການຂາດຂໍ້
ມູນຈາກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອດສະຫະກາທີ່ກຽ່ ວຂຸ້ອງ. ມີນັກຮຽນທີ່
ສາເລັດການສຶກສາເປັນຈານວນຫລາຍ ວາງແຜນທີ່ຈະຍື່ນສະໝັກວຽກຈາກຕະຫລາດແຮງງານທີ່
ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງທີ່ໃຫ່ຍໆ, ແຕ່ຄວາມອາດສາມາດທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະ
ຂອງເຂົາມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນິີ້ມີ
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການສຸ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດໃນທົ່ວປະເທດ, ຍຸ້ອນວ່າ ຂະແໜງ
ການທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ ທ່ອງທ່ຽວ, ອດສະຫະກາ ແລະ ທລະກິດ ມີຄວາມຕຸ້ອງການຮັບສະ
ໝັກພະນັກງານທີ່ມີທດ
ັ ສະ ທີ່ມາພຸ້ອມກັບ ເກນທັດສະໃນລະດັບດີ. ຜົນສາຫລວດໃນປີ 2014 ຂອງ
ຜູຸ້ວ່າຈຸ້າງ ສະແດງວ່າ ຄນນະພາບຂອງນັກຮຽນທີ່ຈົບຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ບໍ່ຕອບໂຈດ
ຄວາມຕຸ້ອງການຂອງຜູຸ້ວ່າຈຸ້າງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂາດຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານວິຊາຊີບ, ການວິໄຈ
ຄົ້ນຄຸ້ວາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເຮັດວຽກເປັນກມ
່ ກຸ້ອນ (MoES 2015). ພຸ້ອມນິີ້, ບັນດາຜູຸ້ວ່າຈຸ້າງ ບໍ່
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ມີຄວາມພືງພໃຈຕໍ່ຄວາມຮູທ
ຸ້ າງດຸ້ານວິຊາສະເພາະຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຕຸ້ອງການໃຫຸ້ມີ
ທັດສະໃນການເຮັດວຽກເປັນກ່ມກຸ້ອນ ແລະ ສື່ສານຕົວຈິງໄດຸ້.

•

ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຊຸ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນການຮຽນຮູຸ້ທິດສະດີ ແຕ່ວາ່ ບໍ່ຄ່ອຍໃຊຸ້
ເວລາໃນການຝຶກຊຸ້ອມ ຫື ນາໃຊຸ້ທັດສະໃນສາຍອາຊີບ. ທັກສະດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ພວກເຂົາປະ
ເຊີນໜຸ້າກັບອປະສັກຕ່າງໆ ແລຸ້ວນາໃຊຸ້ວິທີການຕ່າງໆທີ່ຮຽນຈາກຫັກສູດໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວ
ຂຸ້ອງ. ການວິເຄາະຄວາມຕຸ້ອງການ ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກ ອົງປະກອບທີ່ສາຄັນທີ່ສດ ກໍ່ຄື ມັນແມ່ນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຸ້າງຄວາມຮັບຮູຸ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູຸ້ສຶກສາ. ດຸ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ,
ກະຊວງດັ່ງກ່າວຈະການົດ ຄວາມຕຸ້ອງການ ຂອງ ນັກຮຽນ ແລະ ຕະຫລາດ ເຊັນດຽວກັນກັບການ
ວັດ ຄນນະພາບຂອງລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ (SKU 2020).

•

ຂາດທຶນຮອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການວິໄຈຄົ້ນຄຸ້ວາ. ໂດຍອີງຕາມແຜນການພັດທະນາ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ເງື່ອນໄຂຂອງງົບປະມານການບລິຫານສາລັບການຄົ້ນຄຸ້ວາ ຕັ້ງ
ແຕ່ປີ 2016 ແລະ 2020 ຍັງຄົງຫຍດສະຫງັດໃນລະດັບທີ່ຕາມແຜນການທີ່ຜ່ານມາ (500 ລຸ້ານ
ກີບ). ສາລັບງົບປະມານດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າບໍ່ແທດເໝາະ ເມື່ອສົມທຽບກັບຄວາມຕຸ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນການຍົກລະດັບຄນວດທິ ທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບ ອປະກອນ ແລະ ການວິໄຈົ້ນຄຸ້ວາ (MoES 2020).
ສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດຸ້ສງົ່ ຜົນໃຫຸ້ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງໜຶ່ງ

ທີ່ມີ

ນັກຄົ້ນຄຸ້ວາຫລາຍທີ່ບມ
ໍ່ ີ

ປະສົບການໂດຍສະເພາະ ການເຮັດວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ. ພະນັກງານສາຍວິຊາສະເພາະ
ສາມາດເຮັດວຽກວິເຄາະໄດຸ້ນນ
ັ້ ສາມາດສອນໄດຸ້ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຫລຼົ່ານັ້ນບໍ່ຢໃ
ູ່ ນລະດັບທີ່ສາ
ມາດຄົ້ນຄຸ້ວາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະແໜງການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ຫື ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ
ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ,
ຄວນສມໃສ່ຝຶກອົບຮົມບັນດາຜູຸ້ບັນລະຍາຍ ທາງດຸ້ານທັກສະການວິເຄາະ ເຊັນດຽວກັນກັບ ການມີ
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ສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມືທາງດຸ້ານການວິເຄາະລະຫວ່າງປະເທດ. ການແລກປ່ຽນປະສົບການດັ່ງ
ກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງການຄົ້ນຄຸ້ວາ, ວິທີການໃໝ່ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
(SKU 2020).

ອປະກອນທີ່ມີຢເູ່ ພື່ອນາໃຊຸ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄຸ້ວາ ແມ່ນບໍ່ພຽງພ ເນື່ອງຈາກ ງົບປະມານທີ່ໃຫຸ້ມີຢ່າງ
ຈາກັດ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນປັດໄຈທີ່ສາຄັນໃນການການົດຜົນທີ່ໄດຸ້ ຈາກ ການຜະລິດການວິເຄາະ ຂອງ
ສປປ ລາວ. ພຸ້ອມດຽວກັນນິີ້, ນະໂຍບາຍສາລັບຜູທ
ຸ້ ີ່ມີລາຍໄດຸ້ຕໍ່າ ແລະ ຂາດເຂີນເຫັນວ່າ ລະບົບ
ກາສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສະໜອງໃຫຸ້ແກ່ການເຄື່ີອນໄຫວຂອງການຄົ້ນຄຸ້ວາ, ໂດຍສົ່ງ
ຜົນໃຫຸ້ມີການຫລດຜ່ອນຄວາມຫຸ້າວຫັນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການເຮັດວິເຄາະ ແລະ ພັດທະ
ນາບັນດາສາຍອາຊີບໃນທິດທາງນິີ້ (Siharath 2007).

> 79

IRO Management Guide for Lao PDR HEIs

5. ບັນດາອປະສັກສາລັບການຫັນການສຶກສາຊັ້ນສູງສູສ
່ າກົນຂອງ ສປປ
ລາວ
ການຄົ້ນຄຸ້ວາແບບລົງເລີກ ກ່ຽວກັບ ອປະສັກທີ່ສຸ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫຸ້ແກ່ການຫັນສູ່ສາກົນ ພາຍໃນ
ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ຊ່ວຍວາງຂອບຂອງສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່ຫຸ້ອງການ
ພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ແກຸ້ໄຂ ບົນພື້ນຖານ ການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້. ໂດຍເຂົ້າ
ໃຈເຖິງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວນິີ້, ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ສາມາດວາງແຜນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫຸ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດຸ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ຈາກັດກໍ່ຕາມ.

ຮູບແບບການຫັນສູ່ສາກົນ ຂອງ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີລັກສະນະສະແດງອອກຕາມ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື່ອຍໆດັ່ງລ່ມນິີ້:

•

ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຕັກນິກ ມີໄດຸ້ຮັບຄະແນນປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດທາງ
ດຸ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ ຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນ.

− ທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືອທັງໝົດສາລັບພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່
ຈະຕຸ້ອງມີຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານພາສາໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ພາສາອັງກິດ, ຖຸ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກ
ຈະເປັນ ພາສາຂອງປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ກໍ່ຄື ສະຖາບັນການສຶກສາຕັ້ງຢູ່ ຫລື ປະເທດທີ່ສະ
ໜອງທຶນການສຶກສາ. ບັນດາພາສາເຫລຼົ່ານັ້ນປະກອບມີ ຍີ່ປ່ນ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ເກົາຫລີ ແລະ
ຝຣັ່ງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດຸ້ສຸ້າງສິ່ງທຸ້າທາຍອັນໃຫ່ຍຫວງໃຫຸ້ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ ຂອງ
ສປປ ລາວ ກຄື ພະນັກງານສ່ວນຫລາຍທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ:
ມະຫາວິທະຍາໄລຈາປາສັກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ SKU ແລະ SU ຊຶ່ງເປັນ ພະນັກງານເຫລຼົ່ານັ້ນ
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ແມ່ນຍັງຫ່ມນຸ້ອຍ ແລະ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈົບມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ/
ຫື ປະເທດໄທ ຊຶ່ງລະບົບການຮຽນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ໄທ (SKU 2020). ສາລັບ
ການຮຽນຂອງບັນດານັກຮຽນທີ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທຸ້ອງຖິ່ນ,

ນັກຮຽນສ່ວນຫລາຍແມ່ນມາ

ຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົ້າໄດຸ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ
ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຖືວ່າເປັນສິ່ງທຸ້າທາຍໃຫຸ້ແກ່ພວກເຂົາ ເມື່ອການເດີນທາງກະຍັງ
ເປັນບັນຫາຢູ່ໃນລະດັບການມັດຖະຍົມສຶກສາ.

• ຂາດລະບົບການໂອນ ແລະ ຮັບຮູໜ
ຸ້ ວ
່ ຍກິດທີ່ເປັນລະບົບດຽວ ແລະ ຮອບດຸ້ານ.
ການໂອນ ແລະ ຮັບຮູຸ້ໜ່ວຍກິດເປັນບັນຫາໃຫ່ຍໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຢູ່
ສປປ ລາວ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໂອນ ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ
ສປປ ລາວ ກຕາມ ຊຶ່ງພົບເຫັນບາງເຫດຜົນທີ່ສາມາດສັງລວມດັ່ງລ່ມນິີ້ (DAAD 2019):
− ຂາດລະບົບຮັບຮູຸ້ ແລະ ໂອນໜ່ວຍກິດທີ່ຊັດເຈນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
− ຄນນະພາບ ຂອງ ການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮູຸ້ໃນຂັ້ນທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ;
− ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢ່າງທາງດຸ້ານເນື້ອໃນຂອງວິຊາຮຽນ ທີ່ໄດຸ້ສອນຢູ່ ບັນດາມະຫາວິ
ທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິຊາຮຽນ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສອນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ກຕາມ;
− ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍຢ່າງທາງດຸ້ານປະລິນມານ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊຸ້ໃນການຮຽນ ແລະ
ສອນ;

> 81

IRO Management Guide for Lao PDR HEIs

•

ມາດຕະຖານການຫັນສູ່ສາກົນ ແລະ ຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການເງິນ ສາລັບ
ການຈັດສັນໃຫຸ້ແກ່ ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ.

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີງົບປະມານທີ່ຈາກັດ. ການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານ
ການເງິນສ່ວນຫລາຍແລຸ້ວ

ແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ

ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຸ້ການົດເພດານໃນການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການເງິນສາລັບຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍ
ທາງດຸ້ານວີຊ່າໃຫຸ້ແກ່ພະນັກງານ. ສະນັ້ນ, ບັນດານັກຮຽນ ຈະຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍທັງ
ໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫື ສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ໄດຸ້ໃຫຸ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຈານວນໜຶ່ງກຕາມ.

-

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການໃຫຸ້ທຶນ ແມ່ນມາພຸ້ອມກັບເງື່ອນໄຂທີ່
ການົດໃຫຸ້ບັນລຕາມເກນມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງ

ຫື

ເປັນເກນລະດັບຄວາມສາມາດທາງດຸ້ານ

ພາສາ ຊຶ່ງ ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານລາວ ໄດຸ້ພົບພໍ້ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດຸ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ຫລື
ເກນມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ.
-

ການສະໜັບສະໜູນທາງດຸ້ານການໃຫຸ້ທຶນສ່ວນຫລາຍແລຸ້ວ

ຈະນະໂຍບາຍແບບຈ່າຍຮ່ວມ

ກັນເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຮັບນັກສຶກສາ. ໂດຍ
ອີງຕາມງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈາກັດ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສາລັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ
ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຊອກຫາທຶນຮອນ ເພື່ອຮ່ວມມືໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ.
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•

ອັດຕາສ່ວນບໍ່ດນດ່ຽງກັນ ລະຫວ່າງ ນັກສຶກສາຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ.
ເຫດຜົນເບື້ອງຫລັງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວນິີ້ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດັ່ງລ່ມນິີ້:

ນັກສຶກສາຂາເຂົ້າ:
-

ຂາດເຂີນຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນທີ່ຫັນສູ່ສາກົນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ (ມະຫາວິ
ທະຍາ ໄລສ່ວນຫລາຍ);

-

ບໍ່ມີສະຖານທີ່ພັກໃຫຸ້ແກ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ (ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ວນຫລາຍ);

-

ອປະກອນຮັບໃຊຸ້ທາງດຸ້ານໄອທີ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ;

-

ແຫ່ງຂໍ້ມູນທາງດຸ້ານການຮຽນ ແມ່ນຍັງຈາກັດ;

-

ລະບົບຫສະໝດຍັງບໍ່ແທດເໝາະ;

-

ບໍ່ມີຂອບແນະນາການນາໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກ່ ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ;

-

ບໍ່ມີຄາແນະນາໃຫຸ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນໃນການຂວີຊ່າແລະເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ຈະເຂົ້າມາ ສປປ
ລາວ;

-

ຄນນະພາບຂອງການສຶກສາ (ການຮຽນ ແລະ ການສອນ) ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເມື່ອສົມ
ທຽບກັບ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດ (ອາຊຽນ) ແລະ ທົ່ວໂລກ, ແລະ ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດຸ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງປະເທດ;

-

ລະບົບການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນບໍ່ແທດເໝາະ (ຂໍ້ມູນ, ມີແຕ່ພາ
ສາໃດພາສາໜຶ່ງ-ພາສາລາວ, ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ສື່ສານສັງຄົມເຟດສ໌ບກ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ);
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ດຸ້ານຂາອອກ:
-

ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ຍັງຂາດງົບປະມານເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກສຶກສາ;

-

ແຫ່ງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຄູ່ຮ່ວມງານແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີຂໍ້ການົດດຸ້ານພາສາ
(ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ / ຫລື ພາສາພື້ນເມືອງຂອງປະເທດທີ່ເປັນມະຫາວິທະຍາ
ໄລເປັນເຈົ້າພາບ) ໃນ ຂະນະທີ່ລະດັບພາສາຂອງນັກສຶກສາລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຕໍ່າ;

-

ຄວາມຮູຸ້ແລະຄວາມຮັບຮູຸ້ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສາກົນໃນການສຶກສາຂັ້ນສູງໃນບັນດານັກຮຽນ
ແມ່ນຍັງຕໍ່າເຊິ່ງ ອາດຈະເຮັດໃຫຸ້ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ;

-

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຖ່າຍໂອນຄະແນນ.

-

ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຕຸ້ອງໄດຸ້ຮຽນຫລັກສູດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດຸ້ເຂົ້າຮ່ວມຄືນ
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວ.

-

ສິ່ງນິີ້ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ນັກຮຽນລັງເລໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເຄື່ອນໄຫວ.

-

ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພຽງແຕ່ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດຸ້ານການເງິນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ / ຫືສະຖາບັນທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ
ຍຸ້ອນຄວາມຂາດເຂີນດຸ້ານຊັບພະຍາກອນທາງດຸ້ານເສດຖະກິດທີ່ຈະສາມາດຈ່າຍໄດຸ້.

-

ຂາດຄວາມຮັບຮູຸ້ກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນໃນການຄົ້ນຄວຸ້າການຄົ້ນຄວຸ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາ
ກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານເຊິ່ງອາຈານ
ສອນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວຸ້າຂາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນ.

-

ມີຫລາຍໆເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາບໍ່ຮູຸ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນສາກົນໃນການຄົ້ນຄວຸ້າ.

-

ອາຈານແລະນັກຄົ້ນຄຸ້ວາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສ ປປ ລາວ ມີເວລາຈາກັດໃນການ ຊອກ
ຫາແຫ່ງທຶນ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດຸ້ານວຽກງານບລິຫານແລະວຽກສິດສອນທີ່ຫາຍ
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ເກີນໄປ;
-

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫ່ງທຶນສາກົນແມ່ນເປັນພາສາອັງກິດໃນຂະນະທີ່ອາຈານແລະຄວາມສາມາດ
ດຸ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຄົ້ນຄວຸ້າຍັງຕໍ່າ;

-

ອາຈານແລະນັກຄົ້ນຄຸ້ວາຫາຍຄົນມີທັກສະທີ່ຈາກັດໃນການຄົ້ນຄຸ້ວາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫຸ້ພວກເຂົາ
ລັງເລ ໃຈທີ່ຈະ ຄົ້ນຫາແຫ່ງທຶນ ແລະ ສະໝັກເພື່ອຄົ້ນຄວຸ້າ;

ນອກຈາກ ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດແລຸ້ວ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນ ສປປ ລາວ ມີ ຫຸ້ອງ
ການຄົ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ບລິການວິຊາການ, ແລະ ໜ່ວຍ ງານຄົ້ນຄຸ້ວາແລະບລິການດຸ້ານວິຊາການໃນ
ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຸ້ອງການດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ)
ແລະ ຫົວໜ່ວຍຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງສປປລາວຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໃຈເພາະວ່າ:
-

ບກຄະລາກອນມີເວລາຈາກັດໃນການຄົ້ນຫາແຫ່ງທຶນເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກຫາຍເກີນໄປ.

-

ພະນັກງານມີຄວາມສາມາດດຸ້ານພາສາອັງກິດຕໍ່າ;

-

ບັນດາໜ່ວຍງານບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການແລະຍດທະສາດທີ່ໄດຸ້ ການົດໄວຸ້ຢ່າງລະ ອຽດ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ມະຫາວິທະຍາ ໄລເພື່ອບັນລເປົ້າໝາຍສະເພາະໃນການຫັນເປັນສາກົນ.

-

ໜ່ວຍງານຂາດຊັບພະຍາກອນມະນດ.

6. ບຸລມ
ິ ະສິດການປະຕິບັດຂອງຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດຸ້ຮັບຈາກພາກກ່ອນໜຸ້ານິີ້, ຄະນະໂຄງການ OPEN ໄດຸ້ສຸ້າງຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວ
ກັບ ນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດຸ້ໂດຍຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນລະບົບການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄາແນະນາເພື່ອປະຕິບັດໃນລະດັບຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນິີ້ແມ່ນ
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ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ຂາດແຄນທາງດຸ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫຸ້ແກ່ການຫັນເປັນ
ສາກົນພາຍໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສປປ ລາວ.
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນສປປລາວ
ບຸລິມະສິດ 3 ຢ່າງໃນການປະຕິບດ
ັ

1- ໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານຂອງສະ
ຖາບັນ ແລະ
ຄວາມອາດ
ສາມາດດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ
ມະນດ

2- ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມກັບຫນ
້ ສ່ວນ
ສາກົນ

3- ການເສີມສ້າງດ້ານ
ສາກົນຂອງ ESSDP
2021-2025

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄະນະໂຄງການ OPEN ເຊື່ອວ່າຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ແນວຄິດດຸ້ານຍດທະສາດ
ສາມາດເອົາຊະນະ ການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ມີການປະຕິບັດ ຈາກທາງຂອບ ເພື່ອ
ແກຸ້ໄຂບາງສິ່ງທຸ້າທາຍ ແລະ ຄວາມກັງວົນທີ່ໄດຸ້ອະທິບາຍຂຸ້າງເທິງ. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຄາດ
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ຄະເນວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາໃນສປປລາວມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກາລັງກຸ້າວໄປສູ່ໄລຍະ 2020-2025 ແລະ
ຍຸ້ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການນາເອົາການຮ່ວມມືສາກົນ ໄປໃນ
ທິດທາງທີ່ຖືກຕຸ້ອງສາມາດຫັນໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນຂອງຂະແໜງການ. ການບັນລ “ສະຖານະການດຸ້ານ
ຄນນະພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ” ທີ່ໄດຸ້ຄາດຄະເນຢູ່ໃນ ESSDP 2021-2025 ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນໄປໄດຸ້ຖຸ້າມີການ
ຮ່ວມມືກັບສາກົນທີ່ມີຄວາມໝາຍສາຄັນໄດຸ້ຮັບການສຸ້າງຕັ້ງໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆກັນ
ໃນສປປລາວ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມນິີ້, ຫຸ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຄວນຕັ້ງຕົນເອງເປັນຊ່ອງທາງ
ໃນການປ່ຽນແປງ, ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ ຂອງສປປລາວໄປສູ່ເວທີທົ່ວໂລກ,
ໂດຍເອົາທ່າແຮງໃນການປະດິດສຸ້າງແລະການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ໝູນ ໃຊຸ້ຄວາມສາມາດ
ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາອົງການສາກົນທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນ

ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍສູງສດທີ່ຈະ

ອອກຈາກການເປັນປະເທດດຸ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2025. ຍດທະສາດທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫຸ້ອງ
ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດຸ້ຖືກຈັດຂື້ນເພື່ອບູລິມະສິດສາລັບການປະຕິບັດງານດັ່ງນິີ້:

 ບຸລິມະສິດ ສາລັບການປະຕິບັດທີ 1: ການປັບປຸງສະຖາບັນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານແລະຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ ຂອງ
ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ:

•

ການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ ໃນທົົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລຊຸມຊົນ,
ແຕ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.

→ ຍຸດທະສາດ 1.1. ຄ ົ້ນຫາ, ສະໝກ
ັ ແລະລງທະບຽນເຂົ້າຮວ
ັ ສູດພາສາອ ັງກິດ (ພິເສດ
່ ມໂຄງການຫກ
ແມນທາງ
ອິນເຕີເນັດ) ທີ່ ສະເໜີໂດຍສະຖາບ ັນຕາ່ ງປະເທດ (ອາຊຽນ, ສະພາອ ັງກິດ, ໂຄງການຮວ
່
່ ມມື
ຂອງສະຖາບ ັນການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງ, ແລະ ອື່ ນໆ).
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ົ້ ັງຄວນສ່ງເສີມການຮຽນຮູແ
ການປະຕິບ ັດນີຍ
ົ້ ລະປັບປຸງທັກສະດາົ້ ນພາສາອ ັງກິດໃຫແ
ົ້ ກ ່ ພະນ ັກງານ ຫອ
ົ້ ງ
ການພວພັນຕາ່ ງປະເທດທຸກຄນ. ການເຂົ້າຫາສະຖາບ ັນການຮວ
່ ມມືເຊັ່ ນ: ສູນພາສາພາກພືົ້ນອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ ົ້ (SEAMEO-RELC) ແລະ ບ ັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃນບ ັນດາປະເທດໃນພາກພືົ້ນ ທີ່ ພາສາ
ອ ັງກິດຖືກນາໃຊຢ
ົ້ າ່ ງກວາົ້ ງຂວາງເຊັ່ ນ ສິງກະໂປ ແລະ ຟີລິບປິ ນແມນມີ
່ ຄວາມສາຄ ັນຫາຍ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ
ຜນກະທບທີ່ ແທຈ
ົ້ ງິ ໃນວຽກງານນີ.ົ້

•

ການພັດທະນາ ການຄຸມ
ຸ ຄະລາກອນ
ົ້ ຄອງໂຄງການ ແລະ ທັກສະໃນການລະດມທຶນໃຫແ
ົ້ ກບ
່ ກ
ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ.

→ ຍຸດທະສາດ 1.2. ການພວພັນກ ັບບ ັນດາໂຄງການສາົ້ ງຄວາມສາມາດໃນການຮວ
່ ມມືສາກນ (ອາຊຽນ,
ົ້ ັງກຽ່ ວຂອ
Erasmus +, ອງການຮວ
່ ມມືສາກນອື່ ນໆ, ແລະ ອື່ ນໆ). ການປະຕິບ ັດນີຍ
ົ້ ງກ ັບ ການເພີ່ ມທະວີ
ການປະຕິບ ັດການຝຶກອບຮມ

ໃຫພ
ີ ວາມຄຸນ
ົ້ ະນ ັກງານຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດເພື່ ອໃຫມ
ົ້ ຄ
ົ້ ເຄີຍກ ັບຂອບ

ເຂດການສະໜອງທຶນ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງການຮວ
່ ມມືສາກນພາຍໃນພາກພືົ້ນ ແລະ ໃນລະດ ັບ
ສາກນ.

ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ

ແລະ

ເພີ່ ມປະສບການຂອງພະນ ັກງານຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງ

ົ້ ະເໜີ, ການຈ ັດຕງປະຕິ
ົ້ ງວດແມນມີ
ປະເທດ ກຽ່ ວກ ັບ ການຮາ່ ງຂສ
ບ ັດໂຄງການ ແລະ ການລາຍງານທີ່ ເຂັມ
ັ ົ້
່
ຄວາມສາຄ ັນທີ່ສຸດເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການເຮັດວຽກຂອງການບລິການ.
•

ສາົ້ ງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ ການວາງແຜນ, ຄວາມຖືກຕອ
ົ້ ງ ແລະ ການປະສານງານຂອງ ຫອ
ົ້ ງ
ການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ ພາຍໃນສະຖາບ ັນ.

→ ຍຸດທະສາດ 1.3. ການສາົ້ ງຕງການບ
ລິການທີ່ ແຕກຕາ່ ງພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລຄວນເປັນບຸລິມະສິດ
ັ ົ້
ໃນແຜນ 5 ປີ ຂອງ ໂຄງການ OPEN ໃນສະຖາບ ັນການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງ. ໃນນນ,
ັ ົ້ 2 ໃນ 5 ສະຖາບ ັນຍ ັງ
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ບ່ ມີຂອບເຂດທີ່ ເປັນ ເອກະລາດ ໃນການບລິການຂອງຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ, ເຊິ່ ງຈາກ ັດຄວາມສາ
ມາດໃນການດຶງດູດການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນ ແລະ ການເຂົ້າຮວ
່ ມກ ັບພາກສວ
່ ນກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງອື່ ນໆ. ຍອ
ົ້ ນ
ເຫດນີ,ົ້

ການການດແຜນຍຸດທະສາດສາກນທີ່ ເໝາະສມສາລ ັບແຕລ
່ ະຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ

ຂອງ

ໂຄງການ OPEN ແມນມີ
ັ ົ້ ປະສານງານ ແລະ ສາົ້ ງລະບບການປະຕິບ ັດ
່ ຄວາມສາຄ ັນຫາຍໃນການຈ ັດຕງ,
່ ັ ນນ,
ແບບສາກນ ໃນລະດ ັບສະຖາບ ັນການສຶກສາຂນສູ
ັ ົ້ ງ. ດງ
ັ ົ້ ການໄດຮ
ົ້ ັບການຮ ັບຮອງ ແລະ ການອະນຸມ ັດ
ົ້ ມນມີ
ຢາ່ ງເປັນທາງການຈາກສະຖາບ ັນ ຂອງ ແຜນນີແ
່ ຄວາມສາຄ ັນຫາຍເພື່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ວາງແຜນໄລຍະຍາວແລະຄວາມຍືນຍງຂອງຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ.ພາຍໃນຂອບເຂດການປະຕິບ ັດ
່ ັ ກາ່ ວ, ໂຄງການ OPEN ຈະສະເໜີວທ
ງານດງ
ິ ີແກໄົ້ ຂສະເພາະ, ອະນຸຍາດ ແລະ ເຮັດໃຫກ
ົ້ ານສາົ້ ງແຜນ
ການມີຄວາມສມບູນແບບໃນແຕລ
່ ະສະຖາບ ັນ. ສິ່ ງສາຄ ັນແມນຫ
່ ອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນປັບປຸງການ
ປະສານງານກ ັບຄະນະວິຊາຕາ່ ງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຕນ.

ົ້ າມາດບ ັນລຸໄດໂົ້ ດຍການຮ ັກສາ
ສິ່ ງນີສ

ການຕິດຕ່ ຢາ່ ງໃກຊ
ິ ກ ັບພະນ ັກງານວິຊາການຂອງແຕລ
ົ້ ດ
່ ະຄະນະວິຊາຂອງສະຖາບ ັນ.

→ ຍຸດທະສາດ 1.4. ການປະສານງານລະຫວາ່ ງ ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ
ພາກລ ັດ ແລະ ກະຊວງສືກສາທິການແລະກີລາ - ຜູອ
ັ ົ້ ງ ແມນມີ
ົ້ ານວຍການໃຫຍສ
່ າ ລ ັບການສຶກສາຊນສູ
່
ຄວາມຈາເປັນເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນວິທີການທີ່ ສອດຄອ
່ ງກ ັບການກະທາການຮວ
່ ມມືສາກນ.

ການສື່ ສານແບບຄງທີ່

ແລະ ຍຸດທະສາດຄວນໄດຮ
ົ້ ັບການຮ ັກສາລະຫວາ່ ງຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະທເດຈາກ 5 ມະຫາວິທະຍາໄລ
ສາທາລະນະ ແລະ ຜູອ
ັ ົ້ ງ. ຫອ
ົ້ ານວຍການໃຫຍ ່ ສາລ ັບການສຶກສາຊນສູ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນຈະ
ສາມາດລງທະບຽນທຸກໆໂຄງການຮວ
ບ ັດຢູພ
ັ ົ້
ັ ຂອງພວກເຂາ
່ ມມືສາກນທີ່ ກາລ ັງຈ ັດຕງປະຕິ
່ າຍໃນສະຖາບນ
ແລະ ແຈງົ້ ໃຫກ
ັ ົ້ ງເພື່ ອວາງຍຸດທະສາດ
ົ້ ະຊວງສຶກສາທິການ - ຜູອ
ົ້ ານວຍການໃຫຍ ່ ສາລ ັບການ ສຶກສາ ຊນສູ
ການຕາ່ ງປະເທດໃນທ່ ວຂະແໜງການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງໃນສປປລາວ. ການປະສານງານນີົ້ ຈະໄດ ົ້ ຮ ັບການອາ
ົ້ ນ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ມ
ູ ຮວ
ັ ົ້
ົ້ ກກ
່ ານສາົ້ ງຕງຖານຂ
່ ມກ ັນໃນຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ ຈາກ 5 ມະຫາວິ
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ທະຍາໄລສາທາລະນະຕິດຕາມແລະຕິດຕາມໂຄງການໃນປະຈຸບ ັນແລະໃນອະດີດ.

ົ້ ນ
ົ້ ະກາຍເປັນ
ຖານຂມ
ູ ນີຈ

ົ້ ນ
ແຫລງ່ ຂມ
ູ ທີ່ ມີປະໂຫຍດໃນການຄ ົ້ນຫາຄູຮ
່ ວ
່ ມງານສາກນ, ການດຫວຂົ້ ແລະ ຂງເຂດຂອງການຮວ
່ ມມື ທີ່
ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມໄວວ
ົ້ າງໃຈ ແລະ ຄວາມເຂາົ້ ໃຈເຊິ່ ງກ ັນ ແລະ ກ ັນກຽ່ ວກ ັບ ຍຸດທະສາດການ
ຕາ່ ງປະເທດຂອງພວກເຂາໃນການຮວ
ັ ົ້ ງ.
່ ມມືກ ັບກະຊວງການສຶກສາຊນສູ

ົ້ ັງຈະຊວ
ການປະສານສມທບກ ັນຢາ່ ງຫາົ້ ວຫັນນີຍ
ີ ານສະແດງຈຸດເຂົ້າທີ່ ມີປະສິດຕິຜນໃຫກ
່ ຍໃຫມ
ົ້ ກ
ົ້ ັບລະບບກາ
່ ັ ກາ່ ວນີ,ົ້ ຫອ
ນສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງຂອງສປປລາວ. ໂດຍປະຕິບ ັດຕາມຫກ
ັ ສູດການປະຕິບ ັດງານດງ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງ
ປະເທດ ຈະກາຍເປັນ ຜູບ
ຸ ເບີກ ແລະ ປະຕູສອ
ູ່ ງການຈ ັດຕງສາກ
ນທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສງ ເພື່ ອສະໜັບສະໜູນ
ັ ົ້
ົ້ ກ
ົ້ ະກາຍເປັນສິ່ ງທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ໂຄງການຮວ
່ ມມືໃນພາກພືົ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽ່ ງໃຕ.ົ້ ສິ່ ງນີຈ
ົ້ ງໃນການປະສານງານ
ການສະ ໜອງ ທຶນແລະຈ ັດສ ັນ ຊ ັບພະຍາກອນຢາ່ ງມີປະສິດທິຜນລະຫວາ່ ງຄູຮ
່ ວ
່ ມງານທີ່ ແຕກຕາ່ ງກ ັນ.
ໂຄງການ OPEN ມີຈດ
ຸ ປະສງໃນການສາົ້ ງເຄືອຂາ່ ຍ ເພື່ ອປະສານງານການການປະຕິບດ
ັ ສາກນ ຂອງ ສະ
່ ັ ກາ່ ວນີມ
ົ້ ີ
ມາຊິກຂອງ ຄະນະ, ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານສາມາດສາົ້ ງປະສບການນີົ້ ແລະ ເຮັດ ໃຫກ
ົ້ ານການປະຕິບ ັດດງ
ຄວາມຍືນຍງໃນໄລຍະຍາວ.ຍກລະດ ັບຄວາມສາມາດດາົ້ ນສິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຂອງ
ຫອ
ົ້ ງ ການພວພັນຕາ່ ງປະເທດແຕລ
່ ະແຫງ
່ .

→ ຍຸດທະສາດ 1.5. ຮ ັບປະກ ັນວາ່ ການຍກລະດ ັບພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ ງຂອງຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ ຈະ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ົ້ ກກ
່ ານດາເນີນງານຂອງວຽກງານສາກນ.

ການປັບປຸງການເຊື່ ອມຕ່ ອິນເຕີເນັດ

ແລະ ການທດແທນອຸປະກອນທີ່ ລາົ້ ສະໄຫມແມນມີ
່ ຄວາມຈາເປັນທີ່ ຈະຕອ
ົ້ ງໄດຮ
ົ້ ັບການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມກ ັບ ພາກ
ົ້ ຄ
ົ້ ໃນເວລາວິກດ
ສວ
ີ ວາມຊ ັດເຈນຍິ່ງຂຶນ
ິ COVID-19, ເຊິ່ ງໄດບ
່ ນກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງຈາກສາກນ.ຄວາມຈາເປັນນີມ
ົ້ ັງຄ ັບ
ໃຫທ
ຸ ໆການປະ ຕິບ ັດສາກນດາເນີນຜາ່ ນລະບບອອນລາຍຢາ່ ງເຄັ່ ງຄ ັດ.
ົ້ ກ
ົ້ ມນການສ
ສິ່ ງທີ່ ສາຄ ັນໂດຍສະເພາະໃນຂງເຂດນີແ
າົ້ ງເວບໄຊທຂ
່
໌ ອງສະຖາບ ັນຂອງແຕລ
່ ະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່
ມີສະບ ັບພາສາອ ັງກິດ ແລະ ມີການປັບປຸງຢາ່ ງຕ່ ເນື່ ອງເພື່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ
ົ້ ກກ
່ ານເຊື່ ອມ ໂຍງກ ັບ
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ຄູຮ
ັ ົ້ ຫອ
່ ວ
່ ມງານສາກນ. ນອກຈາກນນ,
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນນາໃຊບ
ົ້ ັນຊີອເີ ມວ @ xxx.edu.la ,
ເພື່ ອສະໜອງ ຄວາມຖືກຕອ
ັ .
ົ້ ງ ຂອງສະຖາບ ັນຕ່ ການປະຕິບດ

 ບູລິມະສິດຂອງກາປະຕິບ ັດ Nº 2: ການເພີ່ ມທະວີການພວພັນກ ັບພາກສວ
່ ນກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງສາກນ:
•

ສມທບກ ັບລະບບການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງພາຍໃນພາກພືົ້ນອາຊຽນ

→ ຍຸດທະສາດ 2.1. ໜຶ່ ງໃນເປົ້າໝາຍຫກ
ັ ຂອງ ESSDP 2021-2025 ແມນສື
ັ ົ້ ງທີ່
່ ບຕ່ ໃຫກ
ົ້ ານສຶກສາຊນສູ
ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງກ ັບຄວາມຮຽກຮອ
ົ້ ງຕອ
ົ້ ງການຂອງການຂະຫຍາຍຕວດາົ້ ນເສດຖະກິດ - ສ ັງຄມ ຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນແຕລ
່ ະໄລຍະ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົ້າ ແລະ ແຂງ່ ຂ ັນກ ັບກາລ ັງແຮງງານພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກ
່ ັ ກາ່ ວ, ຫອ
ອາຊຽນ. ເພື່ ອໃຫເົ້ ຂົ້າໃຈໃນຂະບວນການດງ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນ ເສີມສາົ້ ງການມີສວ
່ ນ
ຮວ
່ ມຂອງຕນກ ັບບ ັນດາໂຄງການ ແລະ ການລິເລີ່ ມທີ່ ຕາ່ ງໆທີ່ ສະເໜີໂດຍກຸມ
່ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ
ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານອື່ ນໆທີ່ ເຮັດວຽກຢູໃ່ ນຂງເຂດດຽວກ ັນ.

•

ມີການພວພັນ ແລະ ສາົ້ ງຮູຈ
ັ ົ້ ງ (UNESCO,
ົ້ ັກກ ັບຜູໃົ້ ຫທ
ົ້ ຶນສາກນອື່ ນໆໃນຂງເຂດການສຶກສາຊນສູ
EU ແລະອງການຮວ
່ ມມືແຫງ
່ ຊາດອື່ ນໆ).

→ ຍຸດທະສາດ 2.2. ມາເຖິງປັດຈຸບ ັນ, ປະສບການກ ັບຜູໃົ້ ຫທ
ົ້ ຶນສາກນທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ົ້ ງ ໃນບ ັນດາຫອ
ົ້ ງການພວ
ພັນສາກນໃນ ສປປລາວ ແມນຍ
ັ ົ້
່ ັງມີຈາກ ັດ. ໃນຂະນະທີ່ ປະສບການ ແລະ ການຮວ
່ ມມືກ ັບອງການຈ ັດຕງສາ
ກນອື່ ນໆ ໄດດ
ົ້ າເນີນໃນໄລຍະຜາ່ ນມາ (KOICA, JICA, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, TICA, ອາຊຽນ ແລະ
ອື່ ນໆ). ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ ຕອ
ົ້ ງໄດເົ້ ພີ່ ມທະວີ ແລະ ຂະຫຍາຍການປະຕິບ ັດດາົ້ ນສາກນເພື່ ອໃຫົ້
ກາຍເປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມງານທີ່ ມີຄວາມໜາົ້ ສນໃຈຕ່ ສະຖາບ ັນອື່ນໆ.
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 ການປະຕິບ ັດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດNº3:
ການເສີມຂະຫຍາຍດາົ້ ນຄວາມເປັນສາກນຂອງການປະຕິບດ
ັ ສະເພາະທີ່ ຄາດການລວ
່ ງໜາົ້ ກຽ່ ວກ ັບ
ESSDP 2021-2025 - ແຜນການຍອ
ັ ົ້ ງ. ສະຖາບ ັນການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງ
່ ຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາຊນສູ
ທັງ 5 ແຫງ
່ ຂອງສປປລາວ ນາສະເໜີຢໃູ່ ນຄະນະ ACCESS ໄດຕ
ົ້ ກລງເຫັ ນດີກຽ່ ວກ ັບຜນປະໂຫຍດ
ົ້ ນະນາສາລ ັບ
ທີ່ ຫວງຫາຍ ຂອງການສາົ້ ງການປະສານ ສມທບດາົ້ ນການປະຕິບ ັດຕາ່ ໆໆ ທີ່ ລວມຢູໃ່ ນຂແ
ົ້ ໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ. ດງ່ ັ ນນ,
ນະໂຍບາຍດາົ້ ນການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງທີ່ ຮາ່ ງຂຶນ
ັ ົ້ ຫອ
ົ້ ງການ
ພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍຕາແໜງ
່ ແລະ ນາໜາົ້ ໃນກາຄ ົ້ນຫາຜູໃົ້ ຫທ
ົ້ ຶນສາກນທີ່
ສາມາດສະໜອງທຶນໃຫແ
ົ້ ກກ
່ ານປະຕິບ ັດໃນແຕລ
່ ະພາກສວ
່ ນທີ່ ໄດກ
ົ້ ານດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ
່ ັ ຕ່ ໄປນີ:ົ້
ແລະ ກິລາ. ສະນນ,
ັ ົ້ ຍຸດທະສາດໄດຮ
ົ້ ັບການຈ ັດແຈງດງ

•

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດໃົ້ ນການສາົ້ ງສະຖາບ ັນເຕັກໂນໂລຢີແຍກຕາ່ ງຫາກ

•

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
່ ຊາດ ເສີມສາົ້ ງໂປແກມປັນຍາປະດິດ ແລະ ການເສີມສາົ້ ງຄວາມສາມາດ.

ົ້ າ ຂອງ ກະຊວງ
→ ຍຸດທະສາດ 3.1. ຫອ
ົ້ ງການພວພັນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
່ ຊາດ ພາຍໃຕກ
ົ້ ານຊີນ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ທີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູຮ
່ ວ
່ ມງານຂອງໂຄງການ OPEN ອື່ ນໆ, ຕອ
ົ້ ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ
ັ ົ້ ງຢູຕ
ົ້ ກກ
່ ານສາຫວດຫາຄູຮ
່ ວ
່ ມງານແກສ
່ ະຖານ ັນການສຶກສາຊນສູ
່ າ່ ງປະເທດ

ແລະ ບລິສ ັດຈາກພາກເອກະຊນທີ່ ອາດ ຈະສນໃຈໃນເຊື່ ອໂຍງການສຶກສາ ແລະ ນາໃຊກ
ົ້ ານຄ ົ້ນຄວ
ົ້ າໃນ
ຂະແໜງ ການປັນຍາປະດິດ. ຂງເຂດຄ ົ້ນຄວ
ົ້ າ ທີ່ ມີຄວາມລ ້າໜາົ້ ແລະ ມີນະວ ັດຕະກາເຊັ່ ນ: ປັນຍາປະດິດ
ຕອ
ູ່ ວ
ີ ຮ
ົ້ ງການໃຫມ
ົ້ ຄ
່ ມງານຈາກສາກນທີ່ ເຂົ້າໃຈ

ການພັດທະນາຂີດ

ຄວາມສາມາດດາົ້ ນການຄ ົ້ນຄວາົ້ ໃນຂງ

ົ້ ູ່ ສປປລາວ. ປັບປຸງພືົ້ນຖານໂຄງລາ່ ງ ແລະ ສິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາ່ ງໆທີ່ ຄະນະວິສະວະກາ
ເຂດນີຢ
ສາດຢູມ
່ ະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
່ ຊາດ
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→ ຍຸດທະສາດ 3.2: ຄາົ້ ຍຄືກ ັບຍຸດທະສາດທີ່ ຜາ່ ນມາ, ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດ ຈາກໃະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫງ
່ ຊາດ ໄດເົ້ ລັ່ ງລ ັດການເຂົ້າເຖິງຊ ັບພະຍາກອນທີ່ຈາເປັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ທຶນຮອນເພື່ ອດາ
ເນີນຂນຕອນການປັ
ບປຸງນີ.ົ້
ັ ົ້

•

ທບທວນ ແລະ ວິເຄາະການສະໜອງດາົ້ ນວິທະຍາສາດທາມະຊາດໃນລະດ ັບມ ັດທະຍມຕອນປາຍ,
ົ້ ະເໜີແນະເພື່ ອເພີ່ ມການມີສວ
ໂດຍມີຂສ
່ ນຮວ
່ ມຂອງນ ັກຮຽນໃນວິທະຍາສາດທາມະຊາດ.

•

ສູດການໃຫທ
ັ ົ້ ງລວມມີທຶນເພີ່ ມເຕີມສາລ ັບນ ັກສຶກສາວິທະຍາສາດທາມະຊາດ.
ົ້ ຶນການສຶກສາຊນສູ

•

່ ັ ຊາການຈ ັດສ ັນທຶນການສຶກສາເພື່ ອເອືອ
ົ້ ອານວຍໃຫແ
ຊງ
ົ້ ກນ
່ ັກຮຽນຜູທ
ົ້ ່ ີລງທະບຽນຮຽນໃນວິທະຍາ
ສາດທາມະຊາດ ແລະ ໂຄງການທີ່ ອີງໃສເ່ ຕັກໂນໂລຢີ.

→ ຍຸດທະສາດ 3.3. ຄຽງຄູກ
ຸ ິມະສິດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນດາົ້ ນການຮຽນຮູົ້
່ ັບການໃຫບ
ົ້ ລ
ແລະ ການສອນ STEM ໃນລະດ ັບການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງໃນສປປລາວ ເພື່ ອຕອບສະໜອງກ ັບຄວາມຮຽກຮອ
ົ້ ງ
ຕອ
ົ້ ງການຂອງກາລງັ ແຮງງານ ແລະ ເສດຖະກິດສາກນ, ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຕອ
ົ້ ງມີສວ
່ ນຮວ
່ ມກ ັບ
ຜູໃົ້ ຫທ
ົ້ ຶນສາກນທີ່ ມີຄວາມສນໃຈດາົ້ ນນີົ້ ເພື່ ອສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນດາົ້ ນວິທະຍາສາດທາມະຊາດ ແລະ ໂຄງ
ການທີ່ ອີງໃສເ່ ຕັກໂນໂລຢີ.

ນອກຈາກນນ,
ັ ົ້

ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນວາງຊອ
່ ງທາງດາົ້ ນການປະ

ສານງານ ແລະ ການຈ ັດຕງທຶ
ັ ົ້ ນການສຶກສາເພື່ ອເຄື່ ອນໄຫວຢູຕ
່ າ່ ງປະເທດ ແລະ ການແລກປ່ຽນນ ັກສຶກສາ,
່ ັ ກາ່ ວນີ.ົ້
ຈ ັດລາດ ັບຄວາມສາຄ ັນຂອງການສຶກສາປະເພດດງ

•

ພັດທະນາ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດການນາໃຊເົ້ ວບໄຊທຂ
ັ ົ້
ັ ົ້ ງສ່ງເສີມການຄ ົ້ນຄວາົ້
໌ ອງການສຶກສາຊນສູ
ວິທະຍາສາດໂດຍອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ.
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ົ້ ນ
→ ຍຸດທະສາດ 3.4. ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ ຂ ັນຂອງຂມ
ູ ເວບໄຊທນ
໌ ີົ້ ໃນ

ກມ
ັ ົ້ ງ, ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຕອ
ົ້ ງຮ ັບ
ຸ່ ນ ັກຄ ົ້ນຄວາົ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດ ັບການສຶກສາຊນສູ
ົ້ ໃນ ຂອງເວບໄຊທຂ
ປະກ ັນວາ່ ເນືອ
ນພາສາອ ັງກິດ.
໌ ອງສະຖາບ ັນແມນເປັ
່

ເວັບໄຊທນ
ີົ້ ວນເຊື່ ອມໂຍງກ ັບ
໌ ຄ

ເວັບໄຊທສ
໌ ະຖາບ ັນຂອງພວກເຂາເອງ.

•

ເພີ່ ມທະວີການຮ ັບປະກ ັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງ.

•

ESQAC ແລະ ໜວ
່ ຍງານປະກ ັນຄຸນະພາບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
່ ຊາດສະໜັບສະໜູນມະ
ຫາວິທະຍາໄລສາທາລະນະອື່ ນໆໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດທີ່ດີທ່ ີສຸດໃນການດາເນີນ
ັ ົ້
ການປະເມີນຕນເອງປະຈາປີ .

•

ມາດຕະຖານການສິດສອນສາລ ັບອາຈານສອນລະດ ັບມະຫາວິທະຍາໄລແມນໄດ
ຮ
່
ົ້ ັບການພັດທະນາ
ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ.
ັ ົ້

→ ຍຸດທະສາດ 3.5. ອງການແຫງ່ ຊາດເພື່ ອການຮ ັບຮອງ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນຄຸນນະພາບໃນທ່ ວໂລກ
ແມນ
່ ການສ່ງເສີມການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມແລະການຮວ
່ ມມືສາກນກຽ່ ວກ ັບບ ັນຫາເຫ່ ານີ.ົ້ ຫອ
ົ້ ງການພວພັນ
ຕາ່ ງປະເທດ ສາມາດນາໃຊຄ
ົ້ ວາມສນໃຈສາກນນີໄົ້ ປສູຄ
່ ວາມຊຽ່ ວຊານ, ທາງດາົ້ ນທຶນ, ແລະ ການ
ເປັນຄູຮ
ັ ົ້ ງຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ ອຮີບໂຮມຂອບການຮ ັບປະການດາົ້ ນ
່ ວ
່ ມງານກ ັບສະຖາການສຶກສາຊນສູ
ຄຸນນະພາບຂນຕ
ູ ດມ
ັ ົ້ ົ້ນ. ພາຍໃນຂອບເຂດນີ,ົ້ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢໄ
ີ າົ້ ທີ່ ຢູເ່ ທິງສຸດຂອງການສ່ງເສີມ
ົ້ ໜ
ດາົ້ ນວຽກງານສາກນ ແລະ ເພີ່ ມທະວີຂອບວຽກງານການປະກ ັນຄຸນນະພາບເພື່ ອປະສມປະສານກ ັບ
ລະບບການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງອື່ ນໆໃນທ່ ວໂລກ.
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•

ກຸມ
່ ປະສານງານດາົ້ ນການສຶກສາພາຍຫງັ ລະດ ັບມ ັດທະຍມເພື່ ອອອກ ຄາແນະນາສາລ ັບມະຫາວິທະ
ຍາໄລກຽ່ ວກ ັບວິທີການດາເນີນການ ແລະ ນາໃຊລ
ົ້ ະບບການຕິດຕາມການສຶກສາທີ່ ມີປະສິດຕິຜນ.

→ ຍຸດທະສາດ 3.6. ຄວາມສາມາດໃນການຈາົ້ ງງານແລະການເຊື່ ອມໂຍງກ ັບຕະຫລາດວຽກເຮັດງານທາ
ຍ ັງເປັນສິ່ ງທາົ້ ທາຍຫາຍສາລ ັບລະບບການສຶກສາຊນສູ
ັ ົ້ ງໃນສປປລາວ.

ຫອ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດຄວນ

ປະກອບສວ
່ ນເຂົ້າໃນບ ັນຫານີໂົ້ ດຍການມີສວ
່ ນຮວ
່ ມກ ັບບ ັນດາໂຄງການແລະຜູໃົ້ ຫທ
ົ້ ຶນສາກນທີ່ ເຮັດວຽກພາຍ
ໃນຂງເຂດນີ.ົ້

•

ພັດທະນາລະບຽບການ ສາລ ັບການສຶກສາແບບປະສມປະສານ (ທາງໄກ ແລະ ທອ
ົ້ ງຖິ່ ນ) ແລະ
ການຮຽນຮູທ
ີ ຜນງານໃນລະດ ັບມະຫາວິທະຍາໄລ.
ົ້ າງອອນລາຍເພື່ ອໃຫມ
ົ້ ແ

→ ຍຸດທະສາດ 3.7. ໃນຂະນະທີ່ ຜນກະທບຂອງມາດຕະການປິ ດປະເທດ ແລະ ຄວາມບ່ ຕ່ ເນື່ ອງທາງ
ວິຊາການໃນລະດ ັບຊາດໄດຮ
ຶ ປານກາງໃນ ສປປ ລາວ, ຫອ
ື ບ ັງ
ົ້ ັບຄວາມຮູສ
ົ້ ກ
ົ້ ງການພວພັນຕາ່ ງປະເທດໄດຖ
ົ້ ກ
່ ັ ກາ່ ວນີົ້ ສາມາດຊວ
ຄ ັບໃຫປ
ົ້ ຽ່ ນແປງກິດຈະກາທັງໝດຂອງຕນໄປສູກ
່ ານພວພັນແບບອອນລາຍ. ວິທີການດງ
່ ຍ
ໃຫຄ
ົ້ ັດເອາບດຮຽນ

ແລະ

ປະສບການທີ່ ສາມາດນາໄປສູລ
ັ ົ້ ງທັງໝດໃນການປະຕິບ ັດ
່ ະບບການສຶກສາຊນສູ

ການຮຽນຮູຜ
ົ້ າ່ ນທາງອິນເຕີເນັດ.
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